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RESUMO 

No meio urbano nota-se, com recorrência, práticas inadequadas que resultam na geração e 

agravamento de processos erosivos. Uma proposta viável para a estabilização dessas esrosões 

seria, portanto, uso de estabilizantes químicos nos solos. Sendo assim, o presente estudo teve 

como objetivo propor uma alternativa de estabilização química de um solo saprolítico 

utilizando soluções de diversos teores de cal, por meio da aplicação desse produto sobre o 

solo. A região que foi selecionada é parte da zona urbana de Silvânia, município do interior de 

Goiás, onde foram coletadas amostras de solo saprolítico em uma voçoroca para a realização 

de ensaios de caracterização do solo, de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. Para o estudo da erodibildiade desse solo estabilizado quimicamente, foram 

realizados ensaios de Inderbitzen e cisalhamento direto. Os ensaios foram feitos com amostras 

tratadas com soluções de 1%, 2% e 4% de cal, além da amostra de referência (0%), e com 

tempos de cura de 1, 7 e 28 dias. Verificou-se que o tratamento aplicado a esse solo 

saprolítico e expansivo não foi tão eficaz, nas condições de estudo realizadas e aplicadas 

durante os experimentos, para que houvesse um aumento da resistência do solo quanto a 

erodibilidade superficial e à estabilidade estrutural, independentemente do teor de solução 

aplicado e do tempo de cura.    

Palavras-chave:  Erosão Laminar. Estabilização química com cal. Solução de cal. 

Inderbitzen e cisalhamento direto. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo erosão é, atualmente, associado a ações antrópicas que modificam e degradam o 

meio ambiente, não só mais à forma como o relevo se molda naturalmente no decorrer dos 

anos por meio de eventos naturais. Como retratado por Camapum de Carvalho et al. (2006), 

são cada vez mais presentes associações relacionando erosões aos danos ambientais 

provenientes de ações humanas, principalmente, quando se está à luz da parte ambiental 

vigente no país, tratado pela Constituição Federal Brasileira. 

Embora a Constituição Federal trate no Art. 225 do direito de todos os cidadãos brasileiros a 

um meio ambiente equilibrado, sendo de responsabilidade do Poder Público e da coletividade 

defendê-lo para presentes e futuras gerações. É cada vez mais comum verificarem-se ações 

humanas que deterioram o meio ambiente de alguma localidade, sem sofrer sanções do órgão 

ambiental fiscalizador, e que posteriormente causam impactos que ocorrem em cadeia, sendo 

o recurso hídrico mais próximo o ponto de concentração de todas as consequências negativas 

geradas por mau uso. 

No meio urbano nota-se, com recorrência, práticas inadequadas que resultam na geração e 

agravamento de processos erosivos, tais como: a) impermeabilização superficial excessiva 

com concentração do fluxo e lançamentos inapropriados das drenagens de águas pluviais; b) 

abandono das áreas de empréstimo exploradas sem os devidos cuidados; c) depósito 

inadequado de resíduos e rejeitos por moradores do entorno. Práticas essas que muitas vezes 

ocasionam a ruptura dos taludes. As erosões geradas tendem a assorear cursos d’água sendo, 

portanto, fundamental a recuperação da área degradada.  

Portanto, uma alternativa econômica e ambientalmente viável para essas erosões, é a proposta 

de utilização de estabilizantes químicos para impedir o avanço dos quadros de erosões já 

existentes. As estabilizações de solos com aditivos químicos são derivados de pesquisas que 

os utilizavam para verificar a viabilidade do seu uso em obras de pavimentação, sendo que 

tais amostras sofreram a adição dos estabilizantes químicos e logo após foram compactados. 

Dentre esses estudos, podem ser citados os trabalhos de Herrin & Mitchel (1961); Bell (1996), 

Rezende (2003); Angelim (2005). 
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Santos (2009) constatou que a pulverização da solução de cal era uma alternativa de baixo 

custo, relacionada a outras técnicas já existentes no mercado (como a de compactação), e 

viável a depender do solo e da concentração de cal no tratamento. Nascimento et al. (2019) 

propôs utilizar a efusão de solução de cal para um solo laterítico situado à margem do 

reservatório próxima ao barramento da UHE-Itumbiara de Furnas Centrais Elétricas. O bom 

resultado obtido para o solo de Itumbiara motivou a investigação da aplicação de cal em tipos 

de solos diferentes, como alternativa menos impactante para a erosão em Silvânia. 

1.1 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da utilização de solução de cal para a 

estabilização de um processo erosivo denominado Erosão Boulevard, situado em Silvânia-

Goiás. 

2.      REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROCESSOS EROSIVOS 

Em geral, os processos erosivos atuam de forma natural, provocando uma nova modelagem 

nos mais variados relevos terrestres, cujas causas pedogenéticas podem ser ventos, ondas, 

chuvas, rios (erosão geológica ou natural) ou podem ainda serem causados por ação antrópica 

(erosão acelerada ou antrópica). Quando estão em condições naturais que envolvem, 

geralmente, o decorrer de vários anos, os processos erosivos geológicos possuem uma 

equivalência na perda de solo erodida e na quantidade de solo produzida, sendo este equilíbrio 

ausente em processos erosivos acelerados (CAMAPUM de CARVALHO et al., 2006). 

Além da origem por causas naturais, as erosões podem ser originárias de ações antrópicas. As 

classificações variam também de acordo com os fatores que ativam o processo inicial de 

erosão, sendo erosão hídrica, erosão eólica, erosão glacial e erosão organogênica os principais 

grupos. De acordo com Camapum de Carvalho et al. (2006), a erosão originária da 

interferência humana no meio ambiente urbano é acelerada por agentes naturais como a 

chuva, sendo que, os tipos de erosões hídricas existentes são: superficiais, laminares e lineares 

(sulcos, ravinas e voçorocas). 
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Segundo Camapum de Carvalho et al. (2006), apesar de serem classificadas de formas 

separadas as erosões podem ser também agrupadas em três grupos principais: erosão 

superficial; erosão interna e erosão linear. Nos três tipos de erosão citados, o desprendimento 

e transporte das partículas do solo são visualmente notórios. Sendo que, a erosão superficial, 

alvo do presente trabalho, surge do escoamento da água que não se infiltra. Desta forma ela 

está associada diretamente ao transporte de partículas ou agregados desprendidos do maciço 

de solo ocasionado pelo impacto da chuva e pela força de tração desenvolvida entre água e 

solo. A formação de filetes no fluxo superficial pode ampliar o potencial de desprendimento e 

arraste das partículas de solo, devido à velocidade e densidade de escoamento, originando 

posteriormente ravinas e voçorocas.  

As voçorocas e ravinas são derivadas de erosões superficiais em meio urbano que muitas 

vezes são originadas pela ausência de drenagens urbanas capazes de absorver o grande 

volume pluvial.  Camapum de Carvalho et al. (2001) esclarecem ainda que sulcos são 

pequenos canais, de até 10 cm de profundidade, gerados pela concentração do escoamento 

superficial. Na fase de surgimento dos sulcos, eles normalmente se dão de forma distribuída, 

não ocorrendo grandes concentrações de água. O aumento da concentração de água em 

determinados sulcos faz com que eles evoluam para ravinas ou voçorocas. Na opinião dos 

autores, o termo ravina deveria ser aplicado para os canais com profundidade superior a 10 

cm, com profundidade máxima limitada a 50 cm ou àquela para a qual começa a ocorrer 

instabilidade dos taludes por deficiência de coesão real e de cimentação, adotando-se a maior 

delas. O limite de 50 cm também se encontra atrelado à estabilidade de talude, pois mesmo 

para solos granulares a impregnação de matéria orgânica e a presença de raízes na camada 

superficial assegura-lhe certa estabilidade até esta profundidade. Nessa classificação, a partir 

da profundidade limite estabelecida para a ravina, ter-se-ão as voçorocas, sobre as quais 

passam a intervir a instabilidade dos taludes associada ou não aos fenômenos de erosão 

interna ou de esqueletização. 

De acordo com Jesus (2013), ao analisar as características do meio físico de cada uma das 

cinco voçorocas pesquisadas no município de Anápolis-GO, notou que há um padrão de 

ocorrência com relação às variáveis do meio físico. Sendo que, para solos lateríticos a 

geologia perde importância como elemento interveniente no processo erosivo à medida que o 

solo é intemperizado, enquanto nos solos saprolíticos a estrutura, estratigrafia, disposição 

mineralógica e sistema de falhamentos e fraturamento podem exercer grande influência nos 
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mecanismos de deflagração e evolução dos processos erosivos, aí se incluindo o aspecto 

hidrogeológico ligado a tais estruturas.  

Ainda de acordo com a autora, compreender o solo quanto à sua composição químico-

mineralógica é importante, pois essa confere ao solo coesão real e é definidora do seu 

potencial de expansão e contração, comportamentos que interferem diretamente na 

erodibilidade. Destacando-se então, a susceptibilidade do solo à erosão em consequência de 

mudanças químicas do meio, como as que ocorrem oriundas do escoamento superficial e/ou 

infiltração das águas servidas.  Nos solos siltosos e arenosos, a estrutura menos estável frente 

à erosão seria também fruto do próprio arranjo dos grãos, o alveolar. 

Bastos (1999) ressalta que apesar de parecer simples, a concepção do fenômeno de erosões é 

mais complexa, envolvendo, portanto, diversos mecanismos naturais. Os fatores que 

dificultam o estudo dos processos erosivos podem ser agrupados em: fatores climáticos, 

topográficos, fatores de vegetação e solo.  

De acordo com Bertoni & Lombardi Neto¹ (2005 apud Lima et al., 2016) os problemas 

críticos de erosões estão ligados intimamente também com as formas de manejo de solos 

adotadas, por isso seria imprescindível a ciência maior sobre os tipos de solos trabalhados 

para saber, assim, a sua susceptibilidade a erosões.  

Almeida Filho & Ridente Júnior (2001) expõem ainda que a erosão urbana está ligada à falta 

de planejamento adequado, que considere as particularidades do meio físico, as tendências do 

desenvolvimento econômico e as condições socioeconômicas. Neste caminho, Jesus (2013) 

afirma que o uso e ocupação do solo são parâmetros com forte influência também sobre a 

dificuldade com o disciplinamento das águas pluviais, com inexistência de sistema de galerias 

pluviais, escoamento superficial concentrado ou lançamento inadequado das águas pluviais 

pelo sistema de microdrenagem sem estruturas dissipadoras de energia cinética da água, 

afetando, portanto, a qualidade de vida dos moradores das áreas mais próximas.  

 

________________ 

¹ BERTONI, J. & LOMBARDI NETO, F. Conservação dos solos. São Paulo: Ícone, 355 p., 2005. 
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2.2 ESTABILIZAÇÕES QUÍMICAS 

Para Núñez (1991), estabilizar um solo é utilizar algum meio de natureza física, química ou 

mecânica, de forma a tornar esse solo estável para os limites de sua utilização, fazendo com 

que esse ganho de estabilidade permaneça mesmo diante das ações externas e ações 

climáticas variáveis. Na estabilização física podem ocorrer reações por mudanças de 

temperatura, hidratação e adsorção; a estabilização mecânica dos solos muitas vezes é 

comumente feita através da compactação, enquanto a estabilização química se dá pela troca 

de íons, a precipitação, a polimerização e a oxidação. 

O autor reitera em seu trabalho que o processo de estabilização de um solo envolve as 

propriedades de resistência já intrínsecas ao material (solo), além de depender da 

suplementação que será necessária para o ganho de resistência para o uso almejado. 

Bell (1996) trata das interferências das reações químicas e físico-químicas dos diferentes tipos 

de solos ao serem tratados com cal hidratada, sendo geradas reações de curto prazo e longo 

prazo. Na estabilização química com cal, as reações químicas podem ser de curto prazo, com 

a ocorrência de floculação e carbonatação, melhorando a plasticidade e aumentando a 

resistência não curada, ou de longo prazo com reações pozolânicas atuando também no ganho 

de resistência e durabilidade do solo.  

Rezende (2003) afirma que as reações pozolânicas entre o solo e a cal, podem formar vários 

compostos cimentantes a depender das características naturais dos solos. As reações 

pozolânicas correspondem à reação entre cal, água e sílica. A cal reage com a sílica ou a 

alumina do solo para formar em um gel. 

Krishnan et al. (2014) retrata o uso de estabilizantes químicos para melhorias na estabilidade 

de solos na construção civil, sendo que a adição desses em solos compactados conferiu uma 

maior resistência e durabilidade às amostras com um baixo custo. 

O ato de adicionar outros produtos com fim de ganhos de resistência vem já há algum tempo 

ganhando força, principalmente quando se refere à pavimentação. Herrin & Mitchel (1961) 

tratam do reforço que a cal traz ao solo argiloso quando compactadas e depois de passarem 

por um período para cura. Ressalta-se ainda que a quantidade de cal necessária para modificar 
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ou estabilizar um solo é relativamente pequena. Entre 1 e 10 por cento, mas geralmente não 

menos de 3 por cento de cal é necessária. 

Angelim (2005) trata da adição de cal na forma de solução (adição de cal hidratada ao solo 

diluída em água) e em pó ao solo para compactação, sendo que os resultados obtidos da 

compactação apresentaram ganho de 64% de resistência em relação às amostras que tinham 

sido tratadas com cal diluída em água.  

A aplicação de cal em um solo expansivo foi realizada por Paiva et al. (2016) com aplicações 

de teores variando de 1 a 11% do peso seco das amostras. A adição de cal ao solo causou uma 

agregação ou floculação das partículas originais e a redução no índice de plasticidade. O 

percentual de 11% de cal hidratada reduziu a expansão livre e tensão de expansão a valores 

nulos. O bom resultado é atribuído à capacidade de cimentação do solo tratado com a cal que 

reduz a tendência de absorção de água das argilas saturadas com cálcio. 

Rocha e Rezende (2017), afim de verificarem os teores de mistura solo-cal adequadas para 

uso em bases e sub-bases de pavimentos, realizaram os seguintes ensaios laboratoriais: a 

caracterização do solo, compactação na energia Proctor intermediária, expansão, Índice de 

Suporte Califórnia, compressão simples e triaxial dinâmico das misturas moldadas na 

condição ótima de compactação para três tempos de cura (0, 7 e 28 dias). As autoras 

observaram que, entretanto, para o cascalho laterítico em questão, os resultados obtidos 

mostram que a utilização da cal não seria recomendada, a solução poderia apresentar 

viabilidade se o cascalho apresentasse maior fração de argila ou para teores acima de 6% de 

cal. Os autores recomendam o uso de ensaios não convencionais para solos tropicais, como o 

MEV (microscopia eletrônica de varredura), para verificar-se assim as microestruturas e ter-se 

uma análise de resultados mais completa. 

Nascimento et al. (2019) buscou analisar o ganho de resistência das amostras de solo 

laterítico estabiliazadas com cal frente à erosão laminar. Para isso os autores executaram 

ensaios de Inderbitzen, em suma o solo laterítirca estabiliza com cal, nas contrações de 0%, 

1%, 2% e 4% de cal, na condição saturada e não saturada com tempos de cura de 1, 7, 28 e 

56. 

Os autores observaram que houve uma redução da perda de massa de 72% para amostras com 

1% de solução de cal para o tempo de cura de 1 dia, e redução superior a 94% para amostras 
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tratadas com 2 e 4%, quando comparadas com a amostra de referência (0%). Tal fato, 

segundo os autores, está diretamente ligado à formação de uma camada de cal endurecida na 

superfície tratada do corpo de prova, camada essa que, em caso de desprendimento ou 

retração deixará o solo exposto que, ocasionalmente, passará a reagir com a água, como 

mostrado na Figura 1. 

Figura 1 - Camada de solução de cal formada nas amostras sendo danificadas durante o ensaio de Inderbitzen. 

 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 

Nascimento et al. (2019) destacam ainda que o tempo de cura não teve relevância para a 

perda de massa de solo devido ao escoamento superficial (Figura 2), mas foi expressiva na 

melhoria da  estabilidade estrutural (Figura 3), verificada a partir da execução de ensaios de 

desagregação em amostras estabilizadas com cal nas concentrações e nos tempos de cura 

semelhantes aos utilizados nos ensaios de Inderbitzen. Esse comportamento mostra que as 

reações de curto prazo são importantes na redução da perda de massa, mas a formação do 

agente cimentante, sendo neste trabalho a calcita, foi imprescindível para essa melhoria. 

Sendo assim, a concentração da solução ideal constatada neste trabalho para esse tipo de 

tratamento foi 2%, pois com essa concentração são mitigados os efeitos do escoamento 

superficial, o solo é estabilizado frente à ação de inundação e há redução da perda de massa 

devido a não saturação do solo, conforme Figura 4. 
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Figura 2 - Influência do tempo de cura para cada uma das concentrações. 

 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 

Figura 3 - Ensaio de desagregação: a) 4º estágio do ensaio de imersão parcial do CP 4% e 56 dias de cura (lado 

sem tratamento) e b) 4º estágio do ensaio de imersão parcial do CP 4% e 56 dias de cura (lado com tratamento). 

 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 

Figura 4 - Influência do tempo de cura e saturação para concentração de 1%. 

 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 
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Os mesmos autores indicam ainda em seu trabalho que através da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV)  foi possível identificar que,  por meio da aplicação, a solução de cal não se 

difundiu (percolou) de forma homogênea dentro da amostra, de tal forma que houve regiões 

discrepantes quanto ao nível das interações entre estrutura/minerais presentes no solo e a cal 

(Figura 5), fator possivelmente capaz de influenciar na perda de massa das amostras.  

Figura 5 - Imagens microscópicas obtidas por MEV com detector SE: a) solo referência (REF); b) amostra (AM-

1) com 56 dias de cura; c) amostra (AM-4) com 56 dias de cura – ponto 1; d) amostra (AM-4) com 56 dias de 

cura – ponto 2; e) Discrepância quanto ao nível das interações entre estrutura/minerais presentes no solo e na cal. 

 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nos materiais e métodos são apresentadas as descrições dos locais e materiais utilizados para 

o desenvolvimento da pesquisa, assim como os materiais e os ensaios laboratoriais que serão 

utilizados. 
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3.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

A área selecionada para o estudo situa-se na zona urbana do município de Silvânia no Estado 

de Goiás. Silvânia faz fronteira ao Norte com os municípios de Abadiânia, Alexânia e 

Gameleira de Goiás; ao Sul com Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro; a Oeste com Bela 

Vista, Caldazinha e Leopoldo de Bulhões; e a Leste Luziânia. 

O município possui inúmeros processos erosivos, provenientes de diversas atividades 

econômicas e ocupação do solo. Segundo Jesus (2013), a cidade de Silvânia sofre há vários 

anos com as consequências dos processos erosivos lineares oriundos de atividades diversas 

desenvolvidas em sua área, tais como: agropecuária, mineração e também a expansão urbana.    

Oliveira (2015) apresenta a área em questão, que abrange a bacia do Córrego Lava-Pés, sendo 

que o recorte do trabalho possui 47,9 km², onde nele está inserida a bacia que compreende 

34,4% deste, tendo 16,5 km² de extensão. Observa-se, na Figura 6, a bacia onde está inserido 

o local de estudo abordado no presente trabalho. 

Figura 6 - Localização do município de Silvânia e da bacia do Córrego Lava-Pés. 

 

Fonte: Oliveira (2015) 
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Oliveira (2015) analisa a declividade nos locais erodidos em Silvânia, dentre eles a erosão 

Boulevard, comprovando que as declividades de 12 a 20% são áreas com média fragilidade 

ambiental e mais suscetíveis aos processos erosivos, como indicado na Figura 7. A erosão 

Boulevard encontra-se em uma região com declividade aproximada de 15%. O trabalho uniu 

ainda os conhecimentos hipsométricos do terreno com o uso do solo, confirmando a 

influência do uso do solo nos processos erosivos, sendo notórias maiores suscetibilidades ao 

solo exposto e ao solo destinado à agricultura, mesmo sendo regiões mais planas. 

Figura 7- Mapa hisométrico do terreno, com destaque para a erosão Boulevard. 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2015). 

Erosão Boulevard 
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A erosão Boulevard, tem suas coordenadas em 16º40'26,9" S, 48º36'41,8" W e, segundo 

Sousa et al. (2016), a área aproximadamente afetada é de 14.850 m². O local da Erosão situa-

se às margens do Córrego Lava-Pés, cujo risco de assoreamento tem sido fonte de 

preocupação da população local.  

Na Figura 8 é possível notar o perfil de solo da erosão. O horizonte 1 representa a região não 

laterítica. O horizonte 3 a região de solo laterítico e o 2 é a região de transição. A lateritização 

é o processo pedogenético consequente de intensa lixiviação, resultando em solos com 

presença de óxidos hidratados de ferro e/ou alumínio e a permanência da caulinita como 

argilomineral, conferindo a estes solos uma coloração típica: vermelho, amarelo, marrom e 

alaranjado. Ao contrário, em solos mais profundos (horizonte 3), menos lixiviado, há 

predomínio de argilomineral tipo ilita e esmectita e, devido à ausência de óxido e hidróxido, 

apresenta uma coloração mais clara. As amostras para a execução dos ensaios foram coletadas 

no horizonte 1, por ser a região com maior susceptibilidade a processos erosivos, de acordo 

com Silva, Mascarenha e Jesus (2015). 

 

Figura 8 - Perfil da Erosão Boulevard (Silvânia-Go). 

 

3.2 MATERAIS UTILIZADOS 

A cal hidratada utilizada na pesquisa foi a dolomítica do tipo CH-III, da marca ITAÚ, que 

atendeu todos os requisitos técnicos da norma NBR 7175 (ABNT, 2003), apresentados na 
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Tabela 3.2.1. Esta cal foi escolhida por ser de grande disponibilidade no mercado regional e 

por ser semelhante à utilizada por Nascimento et al. (2019). 

Tabela 3.2.1 - Composição química da cal hidratada. 

NOME QUÍMICO 

FAIXA DE 

CONCENTRAÇÃO(%) 

Hidróxido de Cálcio 65-78 

Hidróxido de 

Magnésio 
15-25 

Carbonato de Cálcio <15 

Óxido de Cálcio <15 

Fonte: Nascimento et al. (2019) 

O solo utilizado foi caracterizado de acordo com os procedimentos das seguintes normas da 

Tabela 3.2.2: 

Tabela 3.2.2 - Normas utilizadas para caracterização das amostras de solo. 

Normas 

NBR 6457 (ABNT, 2016a) Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. 

NBR 7181 (ABNT, 2016b) Análise granulométrica. 

NBR 6459 (ABNT, 2016c) Determinação do limite de liquidez 

NBR 6458 (ABNT, 2016d) Grãos de solo retidos na peneira de 4,8 mm - determinação da massa específica. 

NBR 7180 (ABNT, 2016e) Determinação do limite de plasticidade. 

(DERSA, 2006) Diretrizes para Identificação Expedita do Solo Laterítico – Método da Pastilha. 

Pejon (1992), Fabri (1994) e 

Romão (1995) 
Azul de metileno. 

Para a classificação do solo a ser estudado foram utilizados o SUCS (Sistema Unificado de 

Classificação de Solos) descrito por Souza Pinto (2006), a Carta de Classificação do Método 

das Pastilhas, o valor do Coeficiente de Atividade, a Superfície Específica e a Capacidade de 

Troca Catiônica, apresentados por Fabbri (1994). 

O solo de estudo retirado da Erosão Boulevard em Silvânia – Goiás, é um silte argiloso de 

baixa compressibilidade e não laterítico, de acordo com o indicado na Tabela 3.2.3. Com a 

classificação do Método de Pastilhas (MCT) a amostra apresentou-se como não plástica, 

sendo enquadrada como silte argiloso não-laterítico, apresentando assim, características 

como: alta expansibilidade, alta contração e média permeabilidade, de acordo com Villibor et 

al. (2009).  
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Tabela 3.2.3 - Características físicas do solo. 

Parâmetros Sem Defloculante Com Defloculante 

Areia (%) 21.5 19.8 

Silte (%) 66.3 22.9 

Argila (%) 12.2 57.3 

WL 47 

WP NP 

IP - 

ρs (g/cm³) 2.68 

W𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 (%) 32.5 

Legenda: WL: Limite de liquidez; WP: Limite de Plasticidade; Ip: Índice de plasticidade; ρs: Massa específica 

dos sólidos passante na peneira de 2,0mm; W in situ : Umidade de Campo. 

3.3 ENSAIOS LABORATORIAIS 

Foram executados os ensaios de Inderbitzen para análise de perda de massa, verificando assim 

a resistência do solo devido ao escoamento superficial. Enquanto os ensaios de cisalhamento 

direto procuraram obter parâmetros de resistência do solo, a fim de analisar o ganho de 

resistência do solo com a estabilização química.  

3.3.1 Ensaio de Inderbitzen 

Objetivando verificar a resistência do solo quanto à erosão laminar, foram feitos ensaios de 

Inderbitzen com amostras que foram coletadas em moldes de 10 cm de comprimento, 10 cm 

de largura e 5 cm de altura. Na coleta foi feita uma bancada na erosão Boulevard (Silvânia-

Go), conforme ilustrado na Figura 9, respeitando uma profundidade máxima de 30 cm. Em 

seguida os moldes foram cravados no solo sempre tomando o cuidado para manter a estrutura 

original do mesmo. Logo após a retirada do conjunto solo-molde, foi providenciada a 

proteção do mesmo com filme plástico para preservar a umidade do local da coleta, sendo que 

tal umidade foi determinada assim que as amostras chegaram ao laboratório. 
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Figura 9 - Coleta de amostras para realização dos ensaios de Inderbitzen e Cisalhamento Direto. 

 
 

 

Para a realização dos ensaios de Inderbitzen, os corpos de prova foram desembalados, os 

excessos de solos aparados e utilizados para verificar a umidade de campo presente em cada 

amostra moldada. Os ensaios foram realizados sempre com saturação por capilaridade, sendo 

as amostras já tratadas após o tempo de cura dispostas sobre pedras porosas durante as 24 

horas que precedem o ensaio, eliminando a influência da sucção na perda de massa. Isso 

porque Bastos  et al. (2001) observou que os solos mais erodíveis são aqueles que apresentam 

maior perda de coesão com o umedecimento e inundação, sendo mais vulneráveis ao 

destacamento de partículas por cisalhamento hidráulico. Almeida et al. (2015) também 

observaram que solos com maiores valores de sucção apresentam maiores perdas de massa e 

são mais instáveis estruturalmente quando sob efeito da ação da água.  

Para verificar se há perda de massa real durante a realização do ensaio e as perdas extras no 

manuseio, serão feitas as seguintes pesagens: amostra rasada sem tratamento; amostra após a 

efusão da solução de cal; amostra com tratamento depois do tempo de cura (antes da 

saturação de 24h); antes de ser colocado no aparelho de Inderbitzen (pós-saturação); uma 

pesagem após a realização do ensaio. 
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Nascimento et al. (2019) realizaram ensaios testes com os teores de cal variando entre 0,5% a 

4% de cal, cujas variações de desempenhos foram mais significativas nas amostras com 

valores adotados: 1% (AM-1%), 2% (AM-2%) e 4% (AM-4%), além disso foi feita a amostra 

sem tratamento(AM-0%). No presente trabalho serão adotados os mesmos teores a fim de 

comparar o comportamento de solos diferentes tratados com os mesmos teores de solução de 

cal. 

Para preparação das soluções com os teores citados, foram colocados 100 ml de água em um 

Becker e 1g, 2g e 4g de cal. Tal solução foi misturada em um béquer de maneira a não formar 

corpo de fundo, tendo sido, posteriormente, seu volume transferido para a amostra com 

auxílio de uma pipeta descartável estéril. 

Para entender o efeito do tempo de cura, das reações de curto e longo prazo, que busca 

promover ganho de resistência, as amostras foram deixadas em repouso por 1 dia, 7 dias e 28 

dias, excetuando-se o corpo de prova com 0% de cal, por não sofrer influência do tempo de 

cura. 

Na Figura 10 é possível notar os corpos tratados e após os tempos de cura estabelecidos de 

prova sendo saturados antes do ensaio. 

Figura 10 - Corpos de prova após tratamento e tempo de cura sendo saturados para o ensaio de Inderbitzen. 

 

O aparelho de Inderbitzen sofreu uma inclinação de 10% com relação a horizontal e vazão de 

50 ml/s, sendo que foram dispostas duas peneiras de 0,075mm para a realização de trocas nos 

intervalos de tempo de 1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 e 60 minutos, sem que houvesse a 

interrupção do fluxo de água. A cada intervalo foi coletada a massa de solo retido na peneira e 

tal massa passada para cápsulas que foram encaminhadas para a estufa, obtendo-se assim a 

massa seca perdida durante o ensaio. O ensaio em execução é ilustrado na Figura 11. 



Estudo experimental de uso de solução de cal...                                                                                                     17 

 

OLIVEIRA, L.M. 

Figura 11 - Ensaio de Inderbitzen sendo realizados com amostra sem tratamento (esquerda) e tratada após tempo 

de cura (direita). 

 

O tratamento dos resultados foi feito valendo-se dos estudos de Almeida et al.  (2013), de 

acordo com a equação 3.1, que correlaciona a massa de solo que não fica retida na peneira 

com a curva granulométrica do solo. 

𝑀𝑡 =
100×𝑀𝑟200

100−𝑃𝑝200
                                                                                                                      (3.1) 

Onde:  

𝑀𝑟200: massa lavada retida na peneira nº 200 (0,075 mm); 

𝑀𝑡: massa total erodida (%); 

𝑃𝑝200: porcentagem passante na peneira nº 200 (0,075 mm). 

3.3.2 Ensaio de Cisalhamento Direto 

Para compreender o provável ganho de resistência ao cisalhamento dos taludes formados 

pelas voçorocas devido ao tratamento com cal foram realizados ensaios de cisalhamento 

direto. Os ensaios foram realizados em corpos de prova tratados com 0%, 1%, 2% e 4% de cal 

para 28 dias de cura. Utilizou-se apenas amostras de 28 dias por essas apresentarem, 



18                                                        Estudo experimental de uso de solução de cal...  

 

                                                                                                                                                    OLIVEIRA, L.M. 

possivelmente, maiores reações solo-cal que podem promover maior resistência aos corpos de 

prova. 

Os corpos de prova foram moldados a partir dos blocos de amostras indeformadas e o ensaio 

seguiram os padrões impostos pela norma ASTM D3080 (ASTM, 2012) “Standard Test 

Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions”, na Figura 12 

é possível ver a disposição do aparelho onde foi realizado o ensaio de cisalhamento direto, no 

laboratório de geotecnia da Universidade Federal de Goiás. 

Figura 12 - Ensaio de cisalhamento direto. 

 

O ensaio consiste na aplicação de cargas nas amostras tratadas, aplicando sobre a unidade 

uma tensão normal até o fim da compressão primária, sendo que o fim do ensaio foi 

considerado seguro após a definição da tensão de ruptura. Os parâmetros de intercepto de 

coesão e ângulo de atrito interno foram determinados e obtidos por meio do critério de ruptura 

de Mohr-Coulomb, de acordo com a Equação 3.2. As tensões normais aplicadas nos corpos de 

prova foram 25, 50, 100 e 200 kPa e a velocidade de deslocamento da prensa de cisalhamento 

direto adotada foi de 0,042 mm/min, para garantir a drenagem do solo argiloso. 
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𝜏𝑓 = 𝑐 + (σ × tgφ)                                                                                                               (3.2)          

Em que: 

𝜏𝑓 = resistência ao cisalhamento (kPa); 

c = intercepto de coesão do solo (kPa); 

 σ = tensão normal (kPa); 

 tgφ = coeficiente de atrito, cujo arco tangente é o ângulo de atrito interno do solo. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir dos ensaios de erodibilidade realizados para o solo saprolítico da voçoroca Boulevard 

foram obtidos gráficos com a finalidade de verificar a influência do tratamento, sua 

viabilidade de aplicação in loco, após a efusão das soluções com os teores de cal pré-

determinados e os tempos de cura nas amostras. 

4.1 ENSAIOS DE INDERBITZEN 

Nas Figuras 13 a 17 é possível ver o comportamento de perda de massa no decorrer do tempo 

dos ensaios de Inderbitzen para todas as amostras tratadas e fazer o comparativo com a 

amostra de referência (sem tratamento – AM-0%). Todas as amostras apresentaram 

porcentagem de perda de massa superior à amostra de referência, exceto o corpo de prova de 

2% de solução de cal com 7 dias de cura. Analisando o aspecto da influência da porcentagem 

de solução de cal é notório que as amostras de 1% de cal só obtiveram resultado de baixa 

porcentagem de perda de massa no tempo de cura de 1 dia, com o decorrer do tempo de 

secagem dos corpos de prova as AM-1% tiveram perda de massa elevada. 

As amostras AM-2% e AM-4% não obtiveram uma diferença de melhoria na influência de 

porcentagem de perda de solo quando comparadas entre si, apresentando melhorias 

significativas apenas quando comparadas com a AM-1% de 7 e 28 dias de cura. 

Como no tempo de cura de 1 dia as amostras não sofrem tanto com retrações e reações de 

floculação ou pozolânicas, a porcentagem de perda de massa menor para a AM-1%, 
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possivelmente, deve-se ao fato de ter havido menor quantidade de partículas de cal para 

arraste. 

Abordando a atuação do tempo de cura seca das amostras tratadas nos diversos teores de 

solução de cal, foi visto que a perda de massa de 7 dias de cura pode ter sofrido interferência 

de ressecamentos e trincas caudas nas bordas dos moldes, favorecendo o arraste das partículas 

quando houve interação da água com o corpo de prova.  

Com o acréscimo do tempo de cura para 28 dias houve um acréscimo de resistência devido às 

reações pozolânicas que possivelmente ocorreram entre o solo saprolítico tratado e a capa de 

cal. Entretanto, apesar dos ganhos de resistência das amostras de 7 e 28 dias de cura, as 

amostras ainda sofrem com o efeito expansivo ao serem saturadas 24 horas antes da 

realização do ensaio, fato capaz de promover a rachaduras superficiais facilitando o arraste da 

capa de solo, que por sua vez impulsionaram maiores perdas de solo (Figura 18). 

Cabe ressaltar ainda o comportamento atípico da AM-2% com 7 dias de cura, que obteve 

perda de massa inferior ao corpo de prova sem tratamento (AM-0%), fato este que cabe 

maiores investigações para comprovar se tal fato foi devido a erros na aplicação da 

metodologia de ensaio adotada. 

Figura 13 – Influência da concentração de solução para o tempo de cura de 1 dia no decorrer do tempo de 

ensaio. 
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Figura 14 - Influência da concentração de solução para o tempo de cura de 7 dias no decorrer do tempo de 

ensiao. 

 

Figura 15 – Influência da concentração de solução para o tempo de cura de 28 dias no decorrer do tempo de 

ensaio. 
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Figura 16 - Resultados da influência do tratamento com os teores de 0%, 1%, 2% e 4% de solução de cal nos 

tempos de cura de 1, 7 e 28 dias, para um solo saprolítico da voçoroca Boulevard. 

 

 

Figura 17 – Bordas ressecadas e quebra da camada superficial de cal devido a alta expansividade das amostras 

após saturação. 
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4.2 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

Por meio do ensaio de cisalhamento direto do solo sem tratamento foi possível obter os 

parâmetros de resistência (c e φ), obtidos a partir das Figuras 18 a 21 e apresentados na 

Tabela 4.2.1, e a tensão cisalhante máxima, para AM-0%, AM-1%, AM-2% e AM-4%, 

apresentadas na Tabela 4.2 e obtida a partir da Figura 23.  

O solo saprolítico da erosão Boulevard (silte argiloso) sem efusão de solução de cal apresenta 

picos pouco pronunciados para as tensões normais de 25, 50 e 100 kPa (Figura 18), sendo que 

a variação de volume nas tensões de 25 e 50 kPa apresentam uma expansão, enquanto nas 

tensões de 100 e 200 kPa são vistas pequenas reduções volumétricas à medida que o solo se 

deforma. Na tensão de 200 kPa não foi notório picos que indicassem ruptura frágil da 

amostra. Com isso, é possível dizer que nas tensões de 25 e 50 kPa as amostras apresentam 

características de solos sobre adensados, enquanto nas tensões de 100 e 200 kPa prevalecem 

as características de argilas normalmente adensadas. Assim, a tensão de pré-adensamento 

desse solo situa-se entre 50 e 100kPa 

Figura 18 - Curva de tensão cisalhante por deformação horizontal e curva de variação volumétrica por 

deformação horizontal para o solo não tratado (AM-0%). 

 

As amostras tratadas com 1% de solução de cal e tempo de cura seca de 28 dias possuem 

comportamentos semelhantes aos solos normalmente adensados, por não possuírem picos de 

ruptura e apresentarem também uma tensão residual mais ao fim do ensaio.  

A variação volumétrica das amostras apresentou um decréscimo no decorrer do ensaio de 

cisalhamento direto, conforme apresentado na Figura 19. 
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Figura 19 - Curva de tensão cisalhante por deformação horizontal e curva de variação volumétrica por 

deformação horizontal (AM-1%). 

 

Esse comportamento da AM-1% se repete para as outras amostras tratadas com 2 e 4% de 

solução de cal com 28 dias de cura. Excetuando-se AM-2% com tensão de 100 kPa e AM-4% 

com tensões de cisalhamento de 100 e 200 kPa, visto que essas exceções possuem 

características de solos sobre adensados.  

Esses resultados devem ser melhores analisados, pois contrariam o comportamento esperado 

para solos argilosos, uma vez que o aumento dos valores de tensões normais leva o material 

de um comportamento pré-adensado para um comportamento normalmente adensado. Em 

relação à variação volumétrica apenas AM-2%, com 25 kPa de tensão cisalhante, apresentou 

uma expansão no decorrer do ensaio. 

Figura 20 - Curva de tensão cisalhante por deformação horizontal e curva de variação volumétrica por 

deformação horizontal (AM-2%). 
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Figura 21 - Curva de tensão cisalhante por deformação horizontal e curva de variação volumétrica por 

deformação horizontal (AM-4%). 

  

Tabela 4.2.1 - Parâmetros de resistência obtidos através dos dados gerados. 

 
Equação da reta Mohr-Coulomb Ângulo de atrito interno 

(º) 

Intercepto de coesão 

(kPa) 

AM-0% y = 0,8134x + 7,4803 39,12 7,4803 

AM-1% y = 0,6254x + 15,015 32,02 15,015 

AM-2% y = 0,7393x + 15,943 36,48 15,943 

AM-4% y = 0,3394x + 16,758 18,75 16,758 

Observando os resultados apresentados na Tabela 4.2.2 e na Figura 22, é possível afirmar que 

todas as amostras tratadas com solução de cal (AM-1%, AM-2% e AM-4%) apresentaram um 

baixo desempenho nas condições de ensaio, com perda de resistência em comparação ao solo 

natural (AM-0%). 

Tal fato, possivelmente, é explicado pela baixa influência das reações pozolânicas na interface 

de ruptura, ou seja, o tratamento das amostras fica retido apenas às camadas mais superficiais 

das amostras. Para melhor entendimento desse comportamento, recomenda-se a execução de 

ensaios de microscopia eletrônica de varredura ao longo da profundidade das amostras. 
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Figura 22 - Gráfico das envoltórias de ruptura das amostras AM-0%, AM-1%, AM-2% E AM-4%.  

 

 

Tabela 4.2.2 - Valores de tensão cisalhante máxima das amostras. 

Tensão Cisalhante Máxima (kPa) 

  25 Kpa 50 Kpa 100 Kpa 200 Kpa 

AM-0% 178,00 351,25 707,35 1378,46 

AM-1% 32,27 49,87 84,23 154,15 

AM-2% 53,70 122,51 273,95 542,56 

AM-4% 14,16 11,60 6,26 3,64 

Na Figura 22 é notório que o ponto de tensão normal de 100 kPa ficou bastante disperso, 

portanto, vale ressaltar que o resultado da amostra de 4% de solução de cal nessa tensão foi 

gerado sem a presença desse ponto. 

Os resultados obtidos nos ensaios realizados foram contrários aos resultados de desempenho 

animadores encontrados por Nascimento et al. (2019) na aplicação da solução de cal para 

solos lateríticos. 
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5. CONCLUSÃO 

Em todas as amostras para os ensaios de erodibilidade propostos é possível notar que o 

tratamento não provocou melhoria relevante de acordo com os métodos aplicados. Com tais 

resultados, fica evidente que as tentativas de estabilização com solução de cal do solo 

saprolítico de Silvânia-Goiás, nesses teores e condições tratados acima, não obtiveram bons 

resultados. Revelando, assim, a importância de que sejam adotadas novas formas de 

aplicação dos métodos. Além de serem importantes as adoções de medidas sócio-ambientais 

para recuperação da área, tais como: melhoria na drenagem urbana do local acometido pela 

voçoroca, retirada dos rejeitos lá depositados e plantio de espécies da flora local capazes de 

boa adaptação (crescimento rápido) e refrear a processo erosivo já avançado. 

Sugestões para trabalhos futuros: 

Realizar novos ensaio para verificar o resultado incomum da amostra tratada com 2% de 

solução de cal em 7 dias de cura, por essa ter apresentado inesperadamente uma melhoria na 

porcentagem de perda de massa total no ensaio de Inderbitzen.  

Quanto às amostras de cisalhamento direto, seria interessante que fossem feitas análises de 

MEV para verificar se realmente não houveram influências de reações pozolânicas no plano 

de ruptura das amostras. Além disso, recomenda-se que o ponto ensaio com tensão normal 

de 100 kPa seja refeito para verificar se está correta a dispersão apresentada no gráfico dos 

resultados. 

Para que futuros ensaios remetam às condições de campo, sugere-se que seja aplicado uma 

inclinação no aparelho de Inderbitzen de 15%, por ser essa a declividade do terreno onde a 

erosão estudada está situada, além da cura úmida. Outra investigação relevante seria o 

ensaio de expansão, para analisar o comportamento expansivo do solo saprolítico do 

presente trabalho e sua influência com os resultados obtidos após a efusão da solução de cal 

seria o ensaio de expansão. 
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