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RESUMO 
A estabilização dos solos permite melhorar as características do material encontrado no local, 
para que o mesmo possa ser reutilizado na estrutura do pavimento. Sua aplicação representa 
parte fundamental nas obras de pavimentação, principalmente no que concerne ao uso eficiente 
dos recursos e consequente redução de custos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a 
resistência mecânica de corpos de prova cilíndricos moldados com uma mistura de solo 
(cascalho laterítico), areia e cimento, baseando-se no estudo de caso da duplicação da rodovia 
GO-080. Foram analisadas três dosagens. Após a determinação das umidades ótimas para cada 
dosagem, obtidas a partir do ensaio de compactação, os corpos de prova foram submetidos à 
compressão simples para as seguintes situações de cura úmida: sem cura, 7 dias e 28 dias. Os 
resultados indicaram variação de umidade ótima de compactação de 10,0% a 11,6% e massa 
específica aparente máxima de 2,06g/cm³ a 2,10g/cm³. Duas dosagens atingiram valores de 
resistência a compressão simples superiores a 2,0MPa a 7 dias de cura.  
 
Palavras-Chaves: Pavimentação. Estabilização de solo. Solo tropical.  
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1 INTRODUÇÃO 

As rodovias possuem um impacto fundamental no desenvolvimento de um país. Elas têm a 
função de sustentar o crescimento socioeconômico da região, sendo elementos chaves em 
programas de infraestrutura incentivados pelo governo. Com o uso da engenharia apropriada, 
as rodovias diminuem os custos de transporte, aumentam a mobilidade e promovem impacto 
positivo no estilo e na qualidade de vida das pessoas, na economia e no comércio regionais. 
O êxito do comportamento dos pavimentos de rodovias e de vias urbanas requer engenharia, 
pesquisa e inovação. Isso exige trabalhar com a natureza e empregar materiais que se encontram 
disponíveis localmente, otimizando o uso dos recursos e buscando a sustentabilidade. Dessa 
forma, necessita-se de planejamento, projeto, construção e trabalhos de manutenção que 
maximizem a qualidade, a agilidade construtiva, a economia de recursos não renováveis, os 
custos e o tempo de vida útil da estrutura do pavimento. 
O estudo de técnicas para estabilização de solos tropicais se faz ainda mais profícuo quando se 
observa o cenário atual no Brasil, onde a crescente escassez das jazidas de solo de cascalho 
tropical laterítico, já conhecido como boa opção para camadas de base e sub-base, demanda a 
busca de alternativas viáveis para projetos de pavimentação, no que concerne ao uso 
racionalizado dos materiais. A estabilização dos solos permite melhorar as características do 
material encontrado no local, para que o mesmo possa ser reutilizado na estrutura do pavimento, 
sem que gastos elevados de escavação e transporte inviabilizem sua execução. 
Na prática regional, ainda não se percebe grande interesse em estudar de forma mais extensiva 
o desempenho dos materiais utilizados nas obras de pavimentação. Mesmo na utilização de 
métodos já consagrados e amplamente conhecidos, tal postura acarreta no emprego de soluções 
que falham em utilizar o potencial dos materiais disponíveis, pois emprega os mesmos de forma 
não otimizada. 
Tal filosofia impacta na qualidade e no tempo de vida útil da estrutura. Isso é especialmente 
importante devido ao contexto brasileiro, em que as rodovias recebem pouca manutenção e são 
constantemente solicitadas por veículos sobrecarregados. Assim sendo, um ganho nesses 
parâmetros significa que a obra será capaz de realizar sua função de forma satisfatória por mais 
tempo, mesmo sob influência de tais adversidades. 
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Na obra de pavimentação da rodovia GO-080, para execução da base, fui sugerida uma mistura 
de cascalho laterítico encontrado em jazida próxima, estabilizado granulometricamente com 
areia e quimicamente com cimento.  
O presente estudo vem como complemento ao trabalho de Rocha (2016)1 e busca por objetivo 
analisar, através de ensaios laboratoriais, o desempenho de dosagem sugerida em projeto para 
estabilização de solo na pavimentação de trecho da rodovia GO-080. Como objetivos 
específicos o trabalho pretende verificar se a dosagem sugerida no caso real corresponde às 
solicitações requeridas pelo DNIT e comparar os resultados com os de outras dosagens aqui 
propostas. 
Este trabalho foi organizado em cinco capítulos. O presente capítulo expõe a introdução, bem 
como os objetivos gerais e específicos. O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, a qual 
busca trazer pesquisas já realizadas que sejam pertinentes à temática do trabalho, e que auxiliem 
sua compreensão, principalmente, no que se concerne a estabilização de solos, solos lateríticos 
tropicais e pavimentação. O Capítulo 3 apresenta os materiais utilizados e os métodos definidos 
para a realização da pesquisa. O Capítulo 4 apresenta os resultados laboratoriais obtidos e a 
análise desses resultados. Por último, o Capítulo 5 trata das considerações finais, conclusões e 
sugestões para futuras pesquisas. 
  

                                                 
1 ROCHA, M. R. 2016. Estudo de misturas com solo tropical granular estabilizado para fins de 
pavimentação. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016 – Em fase de elaboração 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, serão abordadas definições básicas como o que se denomina solo laterítico, bem 
como em que consiste a técnica de estabilização de solos e sua importância em obras de 
pavimentação. 

2.1 SOLOS LATERÍTICOS 
Os solos lateríticos são um tipo de solo residual maduro e pertencem ao grupo dos chamados 
solos tropicais. Segundo Villibor et al. (2009), os solos tropicais são assim denominados por 
demonstrarem propriedades e comportamento peculiares em razão dos processos geológicos ou 
pedológicos característicos das regiões tropicais úmidas. 
De acordo com Wicander e Monroe (2009), os fatores mais relevantes que interagem entre si e 
controlam a formação dos solos são o clima, o material parental, a atividade orgânica, o relevo, 
a encosta e o tempo. Sendo o clima, dentre esses, o mais importante fator quando tomado de 
forma isolada. Dessa forma, nos trópicos, onde o intemperismo químico é intenso e a lixiviação 
de minerais solúveis é completa, se formam os solos lateríticos. 
Villibor et al. (2009) definem os solos lateríticos como sendo solos superficiais resultantes do 
processo de lixiviação e laterização típico das partes bem drenadas das regiões tropicais úmidas 
e possuem coloração vermelha, amarela, marrom ou alaranjada. Do ponto de vista tecnológico, 
as peculiaridades mais importantes devidas à laterização são o enriquecimento do solo em 
óxidos hidratados de ferro ou alumínio e a permanência da caulinita como argilomineral 
predominante e quase sempre exclusivo, sendo devido a esses minerais a coloração típica dos 
solos de comportamento laterítico. 
De acordo com Nogami e Villibor (1995), os solos lateríticos apresentam macrofábrica 
(disposição espacial dos constituintes sólidos, vazios e superfícies de descontinuidade de um 
solo)  quase sempre homogênea e uma agregação característica em suas argilas, que formam 
torrões geralmente bem distinguíveis e resistentes, mesmo após molhagem ou umedecimento, 
além de algumas peculiaridades gerais: as argilas e solos argilosos mantêm elevada 
permeabilidade e porosidade aparente quando submetidas a aumento de umidade a partir do 
estado natural; permanência dos torrões na fração areia; mistura relativamente fácil, para teores 
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de umidade baixos a elevados, facilitando uniformização de aditivos e umidade de 
compactação; resistência ao cisalhamento e à compressão muito acima do previsto pelos índices 
físicos tradicionais; e, quando imersos em água, muitos solos lateríticos apresentam colapso. 
Segundo Nogami e Villibor (1995), a mineralogia dos solos lateríticos é relativamente simples. 
Nas frações areia e pedregulho, são majoritariamente compostos por quartzo e podem possuir 
ocorrência de minerais pesados, como magnetita, ilmenita, zircão e etc., sendo também 
frequente a presença de concreções lateríticas, uma associação de minerais composta 
essencialmente de óxidos hidratados de ferro e alumínio com associação frequente de hematita, 
magnetita, ilmenita e, principalmente, quartzo. O quartzo possui algumas propriedades 
relevantes: elevado módulo de elasticidade, elevada resistência à compressão, elevada dureza, 
elevada estabilidade química e massa específica absoluta de 2,65 g/cm³. Quando se encontram 
presentes na fração areia, os grãos de quartzo frequentemente apresentam a presença de: 
película de óxidos que confere ao conjunto coloração característica dos solos lateríticos e 
depressões decorrentes da dissolução lenta proveniente do processo de laterização. As 
concreções lateríticas também possuem propriedades importantes: resistência mecânica 
consideravelmente menor que a do quartzo; massa específica real maior que a do quartzo, em 
torno de 3,00 a 5,00 g/cm³; pequena absorção de água, na ordem de alguns porcentos. 
Nogami e Villibor (1995) descrevem que a fração silte apresenta a predominância de quartzo, 
com exceção dos solos com relevante contribuição proveniente de rochas básicas, em especial 
os basaltos, que podem possuir a fração silte predominantemente compostos de magnetita e 
ilmenita. Também é comum, nessa fração, a presença de torrões de argila, além da possível 
ocorrência de concreções lateríticas. 
Ainda segundo Nogami e Villibor (1995), na fração argila são encontrados constituintes 
minerais, como argilominerais, elevada porcentagem de óxidos e hidróxidos de ferro ou 
alumínio e podem ser também encontrados constituintes orgânicos. A caulinita, composta por 
sílica e alumina, é o argilomineral predominante e é o membro da família dos argilominerais 
que possui a menor atividade coloidal, sendo que essa atividade ainda é reduzida pela 
associação com os óxidos de ferro e alumínio, que geralmente envolvem a caulinita. Os óxidos 
não são expansivos, não são ou são muito pouco plásticos e possuem capacidade de troca 
catiônica desprezível nas condições de pH predominantes no solo, mas os óxidos de ferro e 
alumínio hidratados possuem capacidades cimentantes, auxiliando na formação de agregados e 
concreções lateríticas. Os constituintes orgânicos, quando presentes, se encontram na fração 
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argila sob a forma de húmus, que pode ter atividade coloidal acentuada. Mas, devido à sua 
ocorrência em pequena porcentagem, o húmus raramente acarreta em características mecânicas 
e hidráulicas especiais, mas pode gerar influencia na estabilização química desses solos, como 
no caso da adição de cal ou cimento Portland. 
Nogami e Villibor (1995) informam que solos de comportamento laterítico possuem algumas 
propriedades pelas quais se destacam, sendo essas: elevada porosidade aparente natural, baixa 
capacidade de suporte e baixa resistência. No entanto, quando adequadamente compactados, 
possuem baixa permeabilidade, alta resistência e capacidade de suporte, elevados módulos de 
resiliência e pequena perda da capacidade de suporte por imersão em água. Villibor et al. (2009) 
classificam solos lateríticos (dos grupos A-4 e A-7-5 na classificação da Transportation 
Research Board - TRB) como ótimos subleitos. 

2.2 CASCALHO LATERÍTICO NA PAVIMENTAÇÃO 
O cascalho ou pedregulho laterítico é caracterizado por concreções lateríticas formadas pelo 
processo de intemperismo (Figura 2.1). Essas concreções, mesmo imersas em água, não se 
desfazem e conferem ao solo granulometria grossa, de forma que grande parte do solo fica 
retido na peneira de abertura 2,00 mm (CUNHA, 2011).  

Figura 2.1 - Jazida de cascalho laterítico, coordenadas: 16°11’46” Sul, 49°11’26” Oeste. 
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Desde a década de 50, o cascalho vem sendo utilizado em obras de pavimentação do estado de 
Goiás, principalmente, pelo fato do material alcançar facilmente as especificações tradicionais 
e elevado valor de California Bearing Ratio (CBR) quando compactado (>80%), podendo 
inclusive ser utilizado em bases de pavimentos de vias sujeitas a alto volume de tráfego 
(CUNHA, 2011). 
Os estudos de Santos (1998) só vieram a confirmar o que se encontra na literatura sobre as 
lateritas: material excelente para a utilização nas camadas de pavimentos. Santos (1998) 
investigou os solos lateríticos que já haviam sido empregados nas camadas de pavimentos em 
rodovias federais no estado do Mato Grosso de acordo com parâmetros de CBR, expansão, 
limite de liquidez, índice de plasticidade, dentre outros.  
Com o grande desenvolvimento urbano das últimas décadas a demanda por materiais de 
pavimentação cresce, fazendo com que as jazidas de cascalho laterítico sejam cada vez mais 
exploradas e reduzidas. Além disso, as jazidas, atualmente, representam problema ambiental, 
já que normalmente são encontradas em bordas de chapadas, áreas de preservação. Outra 
preocupação constatada por Cunha (2011) é que, não obstante à escassez das jazidas de cascalho 
laterítico, a qualidade do solo encontrado nos dias de hoje também reduziu (CBR < 40). 
Dessa forma, as jazidas estão cada vez mais distantes e o custo de transporte numa obra de 
pavimentação aumenta, aumentando assim o preço por m² de pavimento construído. Nesse 
cenário, alternativas de materiais e tecnologias construtivas se fazem necessário para ajustar às 
questões ambientais e reduzir os custos. 
Pesquisas já vêm sendo realizadas no intuito de fornecer novas soluções eficazes para substituir 
ou otimizar o uso de materiais tradicionais em pavimentação, dentre elas, pode-se destacar: uso 
de solos finos lateríticos através da metodologia Miniatura, Compactado, Tropical (MCT), 
estabilização de solo e adição de resíduos sólidos oriundos de alguma atividade industrial. 
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2.3 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS PARA PAVIMENTAÇÃO 
Em obras rodoviárias sempre se tem a pretensão de que a estrutura do pavimento seja construída 
sobre solos estáveis, porém são frequentes as situações onde o solo natural não possui os 
requisitos necessários para a execução do projeto. Nessas situações, faz-se necessário adotar 
técnicas que possam corrigir esse impasse. As alternativas mais comumente adotadas são: 

 Mudança do projeto, adequando-o a capacidade do solo; 
 Mudança do local da obra, executando o projeto original em um solo adequado; 
 Substituição do solo local por um solo capaz de suportar as cargas do projeto; 
 Alterar as características/propriedades do solo local tornando-o adequado para a 

execução do projeto. 
A última opção muitas vezes é a mais utilizada, pelo seu custo e rapidez. Para a técnica de 
alteração das características/propriedades do solo dá-se o nome de estabilização do solo. Além 
da melhoria das características do subleito, essa técnica também pode ser utilizada quando se 
tem o objetivo de melhorar um solo encontrado no próprio local da obra para ser usado nas 
camadas de sub-base e base que irão compor a estrutura do pavimento. 
Estabilização do solo, segundo Medina e Motta (2004), é o tratamento a que se submete um 
solo para melhorar suas características de resistência, sejam elas a diminuição da 
compressibilidade, a melhoria de sua resistência ao cisalhamento e o aumento ou diminuição 
da permeabilidade. 
As principais técnicas de estabilização de solo são: 

 Estabilização mecânica: assegura estabilidade ao solo sem mistura de aditivos. Assim, 
as propriedades do solo podem ser melhoradas por compactação e/ou drenagem, 
lembrando que esta técnica é utilizada em conjunto com outras técnicas, pois quase 
sempre a compactação do solo se faz necessária; 

 Estabilização granulométrica: onde tem-se a estabilização pela mistura de solos de tipos 
diferentes a fim de corrigir falhas na granulometria do solo; 

 Estabilização química: onde a estabilização é obtida por reações químicas como as 
cimentantes pozolânicas, aglomeração e carbonatação. 
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Com a estabilização granulométrica tem-se o objetivo de obter um solo com bons parâmetros 
de granulometria.  Para a estabilização química de solos, os agentes químicos mais utilizados 
são o cimento Portland, a cal, a cinza volante e emulsões betuminosas. 

2.3.1  Compactação 
O processo de estabilização mecânica por compactação é definido por Pinto (2006) como sendo 
um processo de densificação de um solo através do uso de equipamentos mecânicos, como rolos 
compactadores ou soquetes manuais. 
Segundo Pinto (2006), a compactação busca aumentar o contato entre os grãos e a 
homogeneidade do solo, uma vez que a redução do seu índice de vazios melhora diversas das 
suas propriedades. Sendo empregada em diversas obras de engenharia, o processo específico 
de compactação a ser utilizado depende não só do tipo de obra, mas também do tipo de solo, e 
requer a definição da densidade a ser alcançada e da umidade em que solo deve estar no 
momento da compactação. Tal situação ocorre porque a densidade é função da energia de 
compactação (obtida com certo número de passadas de um determinado equipamento ou golpes 
de um soquete) e da umidade do solo. De forma simplificada, a influência da umidade ocorre 
da seguinte forma: quando a compactação ocorre a uma umidade baixa, o atrito entre as 
partículas dificulta a redução dos vazios; com umidades mais elevadas, as partículas deslizam 
entre si e acomodam-se de forma mais compacta, graças a lubrificação provida pela água; caso 
a umidade seja muito alta, a água impede a saída de ar dos vazios e, dessa forma, o índice de 
vazios não reduz. Já o aumento da energia de compactação permite, a um mesmo solo, alcançar 
maiores densidades, mas o acréscimo de energia desloca a faixa de umidade ideal, em que a 
água auxilia o processo de compactação, para uma situação cada vez mais seca. 
Existe então, para cada energia de compactação, uma umidade ótima, que permite a redução 
máxima do índice de vazios, e uma máxima massa específica, obtida quando o solo é 
compactado nessa referida umidade. A NBR 7182 (ABNT, 1986) estabelece três diferentes 
energias: normal, intermediária e modificada.  
Pinto (2006) informa valores comuns de umidade ótima e massa específica aparente seca 
máxima para alguns tipos de solos compactados na energia Proctor Normal: umidade ótima de 
25 a 30% e massa específica aparente seca máxima de 1,5 a 1,4 g/cm³ para solos argilosos; 
umidade ótima de 12 a 14% e massa específica aparente máxima de 1,9 g/cm³ para areias finas 
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argilosas lateríticas; umidade ótima de 9 a 10% e massa específica aparente máxima de 2,0 a 
2,1 g/cm³ para areias com pedregulhos, bem graduadas e pouco argilosas. Adicionalmente, 
Pinto (2006) também apresenta as seguintes curvas de compactação (Figura 2.2) 

Figura 2.2 - Curvas de compactação típica de alguns tipos de solo 

 

2.3.2 Estabilização Granulométrica 
Segundo Santanna (1998), pode-se entender por estabilização granulométrica a técnica que 
consiste na mistura e compactação de solo naturais, rochas alteradas naturais, misturas 
artificiais de solos, materiais de solos (areia, pedregulho) e materiais de pedra (pedra britada, 
pedrisco, pó de pedra), ou ainda qualquer combinação desses materiais em proporções que 
obtenham um produto final com características mecânicas superiores às do solo original.  
Segundo Yoder e Witczak (1975), para material granular possuir boa estabilidade, ele deve 
também possuir alto atrito interno, a fim de resistir às deformações. Segundo Santanna (1998), 
existe uma forte relação entre granulometria e estabilidade, pois a estabilidade é maior para 
solos com uma distribuição granulométrica que lhe confiram alta densidade, onde as frações 
menores do solo preenchem os vazios entre as frações maiores, mas sem evitar seu contato 
permitindo que haja atrito entre elas. 
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Outros dois parâmetros importantes para a estabilização de um solo são seus limites de 
consistência, como o limite de plasticidade (wP) e limites de liquidez (wL), pois atuam 
influenciando a perda de suporte do solo e seu comportamento quanto a expansão ao absorver 
água. No início dos estudos sobre estabilização granulométrica de solos, julgava-se suficiente 
os parâmetros citados para a determinação da mistura estabilizada. Sendo que se buscavam 
valores de máxima densidade e valores de wL e wP próximos, reduzindo o intervalo 
correspondente ao índice de plasticidade. Porém, esse critério mostrou-se pouco funcional pelo 
fato de que a determinação dos índices de wL e wP dependerem da quantidade de material 
passante na peneira de abertura nominal 0,042 mm e também das condições do local onde será 
implantada a obra (SANTANNA, 1998). 
Em virtude dessas restrições, foi acrescentada à essa lista de parâmetros, a determinação da 
resistência mecânica da mistura, a partir de ensaios como o de determinação do CBR, da 
expansão máxima, do módulo resiliente, entre outros que possam determinar parâmetros de 
resistência a deformação e de ruptura por cisalhamento (SANTANNA, 1998). Outro parâmetro 
que vale ser ressaltado para os fins de obras rodoviárias é a resistência a abrasão da mistura 
pelo ensaio de abrasão Los Angeles. 

2.3.3 Solo-Cimento 
A estabilização de um solo por adição de cimento consiste na preparação de uma mistura 
homogênea de solo pulverizado, cimento e água. Denomina-se ‘mistura solo-cimento’, a 
mistura entre solo e cimento Portland, com teor de cimento em massa em geral acima de 5%, e 
denomina-se ‘solo melhorado com cimento’, misturas com teor de cimento em massa da ordem 
de 3% (BERNUCCI et al., 2010). Essas duas técnicas geram melhoria do solo por meio da 
modificação dos limites de consistência, da permeabilidade do solo e do aumento de sua 
resistência ao cisalhamento. 
Quando os teores de cimento estão dentro da faixa do solo-cimento, o cimento forma núcleos 
interligados distribuídos pela massa de solo, o que permite o aumento da resistência mecânica 
devido à ação aglutinante do aditivo, que cimenta as partículas de solo. Para teores mais baixos, 
na faixa do solo melhorado com cimento, verifica-se principalmente uma modificação da fração 
argilosa do solo, que diminui a sua plasticidade, podendo ser ou não acompanhada do aumento 
da resistência mecânica, uma vez que o cimento, nesses casos, forma núcleos independentes na 
massa de solo (PEREIRA, 1970). 
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Desde que sejam bem executadas, misturas de solo-cimento demonstram alta resistência e 
durabilidade, possuindo valores de módulo de resiliência entre 2.000 MPa e 10.000 MPa, 
resistência a tração entre 0,6 MPa a 2,0 MPa e obrigatoriamente, por norma, deve cumprir um 
mínimo de 2,1 MPa de resistência à compressão simples, mas podem chegar até valores da 
ordem de 8 MPa (BERNUCCI et al., 2010). 
Apesar de prover melhorias significativas aos solos em que são executadas, em solos com alto 
teor de argila é necessário o emprego de grande quantidade de cimento, tornando o método 
financeiramente pouco desejável, sendo mais viável em solos mais arenosos. 
O processo de estabilização do solo ocorre pela ligação mecânica e química entre o cimento e 
a superfície rugosa dos grãos. O cimento fixa através dos pontos de contato entre os grãos. A 
cimentação é mais efetiva quanto maior o número de contatos, ou seja, quanto mais bem 
graduado e denso o solo for. 
As reações químicas entre a mistura de solo, cimento e água, podem ser classificadas em 
primárias e secundárias, sendo: 

 Primárias: Cimentação das partículas 
Hidratação: Cimento + H2O→ CaO.SiO2HaO + Ca(OH)2 (2.1) 
Hidrólise: Ca(OH)2→ Ca++ + 2(OH)- (2.2) 
 

 Secundárias: Ataque alcalino, predominante em solos argilosos 
Ataque alcalino: Ca++ + 2(OH)- + SiO3→ CaO.SiO2HaO  (2.3) 
 Ca++ + 2(OH)- + Al2O3→ CaO.Al2O3HaO  (2.4) 
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2.4 OUTROS TRABALHOS 
Na literatura são encontrados diversos estudos realizados com solo laterítico para fins de 
pavimentação. 
Kolling et al. (2012), avaliou a resistência mecânica de corpos de prova de solo-cimento 
cilíndricos confeccionados com diferentes composições de solo argiloso laterítico, areia e 
cimento. 
Rocha (2016)¹, por sua vez, estudou os mesmos materiais do presente trabalho, analisando a 
resistência a compressão simples para uma dosagem de solo laterítico (78%) estabilizado com 
areia (20%) e cimento (2%).  
  



Estudo de dosagem de areia e cimento para estabilização de um solo tropical         18  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, serão detalhados os materiais utilizados na pesquisa, bem como suas 
especificações técnicas. Também será foco deste capítulo, a descrição dos ensaios realizados 
no desenvolvimento da pesquisa. 

3.1 MATERIAIS 
Os materiais selecionados para este estudo consistem em: 

 Cascalho laterítico tradicionalmente utilizado em obras de pavimentação no estado de 
Goiás; 

 Areia média artificial produzida no estado de Goiás; 
 Cimento Portland tipo II-Z-32. 

3.1.1 Cascalho Laterítico 
O cascalho escolhido para a pesquisa foi utilizado na obra de duplicação da GO-080, cuja jazida 
que se encontra nas coordenadas 16°11’46” Sul e 49°11’26” Oeste, próxima ao município de 
Ouro Verde de Goiás, de onde foram retiradas as amostras estudadas por Rocha (2016)2. As 
Figura 3.1 e Figura 3.2 mostram o local da jazida de cascalho de onde as amostras foram 
coletadas.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 ROCHA, M. R. 2016. Estudo de misturas com solo tropical granular estabilizado para fins de 
pavimentação. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016 – Em fase de elaboração 
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Figura 3.1 - Foto aérea com localização da jazida de cascalho, coordenadas: 16°11’46” Sul, 49°11’26” Oeste.  

  
Figura 3.2 – Foto da jazida no dia da coleta. 

 

As características do cascalho, bem como sua classificação foram estudadas por Rocha (2016)1 
e estão apresentadas na Tabela 3.1. Observa-se que o cascalho em questão é classificado como 
pedregulho argiloso e que apresenta baixa capacidade de suporte devido ao baixo CBR 
encontrado (menor que 40%). Nessas condições, seu uso seria limitado às camadas de reforço 
de subleito e sub-base, não podendo ser utilizado como base de pavimentos asfálticos. 
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Tabela 3.1 – Resultado da caracterização física do cascalho laterítico por Rocha (2016)1 

Parâmetros Cascalho Laterítico 
Com defloculante Sem defloculante 

%Pedregulho 83,25 83,25 
%Areia 4,49 11,01 
%Silte 3,56 5,74 

%Argila 8,71 0,00 
Limite Liquidez (%) 40 

Limite Plasticidade (%) 26 
Índice Plasticidade (%) 14 

Classificação TRB A-2-6 
Classificação SUCS GC 

Massa Específica dos Grãos 
passantes e retidos na peneira 4,8 

mm (g/cm³) 
2,92 

Peso Específico Aparente Seco 
Máximo (kN/m³) para a Energia 

Proctor Intermediária 
21,30 

Umidade ótima (%) para a Energia 
Proctor Intermediária 11,1 

Expansão (%) para a Energia Proctor 
Intermediária 0,02 

CBR (%) para a Energia Proctor 
Intermediária 32 

Obs.: TRB = Transportation Research Board, SUCS = Sistema Unificado de Classificação de Solos 

O cascalho foi trazido para o Laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia Civil e 
Ambiental da UFG e foi preparado conforme as normas ME 041 (DNER, 1994a) e NBR 6457 
(ABNT, 1986). 

3.1.2 Areia 
A areia utilizada também foi aplicada na obra de duplicação da GO-080. A jazida onde foi feita 
a aquisição do material se localiza no endereço: Areia Goiás Mineração Ltda - Estrada Velha 
de Bela Vista, Fazenda Bom Sucesso, Sl 02 - Zona Rural, Senador Canedo - GO, coordenadas 
16°48'52.6" Sul, 49°09'07.3" Oeste. A Figura 3.3 mostra o local de retirada das amostras de 
areia. 
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Figura 3.3 – Foto aérea com localização do areial, coordenadas: 16°48'52.6" Sul, 49°09'07.3" Oeste. 

 
A areia foi trazida para o Laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia Civil e Ambiental 
da UFG e também foi preparada conforme as normas ME 041 (DNER, 1994a) e NBR 6457 
(ABNT, 1986). As características da areia foram analisadas por meios dos ensaios de 
Peneiramento Grosso, Peneiramento Fino e Sedimentação, de acordo com a norma NBR 7181 
(ABNT, 1984). 

3.1.3 Cimento 
O cimento foi adquirido localmente e é facilmente encontrado. O cimento utilizado foi do tipo 
CPII-Z-32 e, segundo o fabricante, ele é composto de silicatos e aluminatos de cálcio, sulfatos 
de cálcio, material carbonático e pozolana. 

3.1.4 Dosagem dos Materiais 
Após a seleção dos materiais, foram definidas as dosagens utilizadas no trabalho, conforme 
apresentado na Tabela 3.2. Todas as dosagens são em massa. Foram adotadas três dosagens, a 
areia se mantém com proporção fixa de 20% enquanto se varia a porcentagem de cimento: 2, 4 
e 6%. 
Na obra da rodovia GO-080 foi utilizada a Dosagem 1, conforme Tabela 3.2, que corresponde 
a utilização de 2% de cimento e 20% de areia para estabilizar o cascalho, usado nas camadas 
de pavimentação. A definição das Dosagens 2 e 3 vieram por complementar o trabalho de Rocha 
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(2016)1 e analisar a influência da parcela do cimento nas propriedades de resistência a 
compressão da mistura solo-cimento. 

Tabela 3.2 – Dosagens definidas para o estudo 
DOSAGEM Cascalho (%) Areia (%) Cimento (%) 

1 78,0 20,0 2,0 
2 76,0 20,0 4,0 
3 74,0 20,0 6,0 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Preparação do Solo 
Na preparação, o solo coletado passou por secagem ao sol, homogeneização e posterior 
peneiramento. As peneiras utilizadas foram as de abertura 9,5mm e 4,8mm. A parcela retida na 
peneira #9,5mm foi substituída pela parcela passante na #9,5mm e retida na #4,8mm. Se optou 
por essa substituição devido à reduzida dimensão do corpo de prova para compressão simples 
e para se obter melhor homogeneidade. (Figura 3.4). 

Figura 3.4 - Preparação do solo: Homogeneização, secagem (a) e peneiramento mecânico (b). 

(a) 

 

(b)

 
 Dessa forma, a dosagem foi realizada com uma parcela “grossa” do solo (passante na #9,5 e 

retida na #4,8), uma parcela “fina” do solo (passante na #4,8), uma parcela de areia, uma parcela 
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de Cimento Portland e acréscimo de água para obtenção da umidade desejada. Todos os ensaios 
seguiram essa metodologia. 
A Figura 3.5 é um exemplo de dosagem usada para o ensaio de compactação, onde se observa 
a parcela “grossa” de solo (já substituído), a parcela “fina”, a areia e o cimento.   
 

Figura 3.5 - Dosagem em laboratório para compactação, contendo parcela grossa e fina do solo, areia e 
cimento. 

 

3.2.2 Ensaio de Compactação 
Para as misturas definidas na Tabela 3.2 foram realizados os ensaios de Compactação na energia 
Proctor Normal de acordo com a norma ME 129 (DNER, 1994b). Conforme já mencionado na 
Tabela 3.1, Rocha (2016)¹ usou energia Proctor Intermediária em seus ensaios. No presente 
estudo se optou por uma energia diferente da usada por Rocha (2016)¹ para investigar a 
influência da energia de compactação no Peso Específico Aparente Seco Máximo, na Umidade 
Ótima de Compactação e nos resultados de Compressão Simples. Os detalhes definidos para a 
realização do ensaio estão descritos abaixo e ilustrados na Figura 3.6  
O ensaio de compactação na energia Proctor normal foi realizado conforme a norma ME 129 
(DNER, 1994b). Usou-se o cilindro grande. Com a obtenção da curva de compactação de cada 
dosagem, foram definidos os valores de umidade ótima para moldagem dos corpos de prova 
que foram posteriormente submetidos ao ensaio de compressão simples; 
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Figura 3.6 - Ensaio de Compactação. (a) Adição de água e homogeneização do solo; (b) Compactação do CP 
(cilíndro e soquete grandes), (c) Extração dos CP’s; (d) Cápsulas para determinação de umidade 

(a) 

 

(b) 

 
 

 

(c) 

 

(d) 
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3.2.3 Ensaio de Compressão Simples 
Foi realizado também o Ensaio de Compressão Simples de Solo-cimento, conforme a norma 
ME 201 (DNER, 1994) descrito abaixo e ilustrado na  
Figura 3.7. 
Compressão simples: conforme a norma ME 201 (DNER, 1994), observando a realização da 
imersão dos corpos de prova por 4 horas antes do rompimento. Para determinação da resistência 
à compressão simples, foi considerada a situação com 7 dias de cura em câmara úmida, 
conforme prevê a norma, mas além disso foi também analisado a situação de 28 dias e a situação 
sem cura para a determinação da influência do tempo de cura no ganho de resistência dos 
corpos-de-prova. Os CP’s - com 100 mm de diâmetro e 127,3 mm de altura - foram submetidos 
à ruptura sob velocidade de 1,27 mm/min e os dados de carga foram anotados a cada 0,2 mm 
de variação de deslocamento até a carga residual atingir o valor de 10% da carga de ruptura. 
Figura 3.7 - Compressão Simples. (a) Dosagem do solo, cimento e água; (b) Mistura dos finos com cimento; (c) 
Compactação do CP com cilindro e soquete pequenos; (d) Cura dos CP's em câmara úmida; (e) Imersão de CP's 

antes de ruptura; (f) CP submetido à ruptura. 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 
 

 
(d) 

 

(e) 

 

(f) 
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Para esses ensaios, foi planejada a moldagem de 3 corpos de prova para cada dosagem, visando 
a análise da repetibilidade dos resultados. Porém devido a limites do material coletado e do 
tempo de pesquisa, optou-se por realizar 3 corpos de prova apenas para a análise de 28 dias de 
cura úmida e 2 corpos de prova para os casos de 7 dias e sem cura, observando que, nesses 
casos, mais corpos de prova poderiam ser moldados se fossem observadas inconsistências nos 
índices das condições de moldagem. 
Ao final, para Compressão Simples foram realizados 25 corpos de prova, conforme Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Quantitativo dos Corpos de Prova 

Tempo de cura Sem Cura 7 dias 28 dias  

Quantidade de CP’S  9 6 10 

Após a obtenção dos dados, os resultados foram avaliados para verificar: a variação da 
resistência em relação ao tempo de cura e ao teor de cimento; analisar o comportamento de 
ruptura (tensão x deformação) com relação ao teor de cimento; comparar com os resultados 
preliminares de Rocha (2016)1 e, por fim, constatar se a as misturas possuem parâmetros 
mecânicos mínimos para serem utilizados em base de pavimentação em obras recorrentes no 
estado de Goiás de acordo com a especificação de serviço norma ES 143 (DNIT, 2010). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização da areia e dos ensaios de 
compactação e compressão simples das misturas estudadas. Serão também apresentadas as 
análises desses resultados bem como discussões cabíveis à temática do trabalho. 

4.1 Caracterização da Areia 
Os dados de caracterização física da areia selecionada para o estudo estão apresentados na 
Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Resultado da caracterização da areia 
Parâmetros Areia Artificial Média 

Limite Sup. Classificação Limite Inf. Com defloculante Sem defloculante 
60,000 mm ≤ %Pedregulho < 2,000 mm 0,00 0,00 
2,000 mm ≤ %Areia Grossa < 0,600 mm 14,79 14,80 
0,600 mm ≤ %Areia Média  < 0,200 mm 58,98 62,77 
0,200 mm ≤ %Areia Fina  < 0,060 mm 20,65 22,11 
0,060 mm ≤ %Silte  < 0,002 mm 5,58 0,32 
0,002 mm ≤ %Argila  - 0,00 0,00 

Umidade in situ (%) 2,48 
A partir dos dados da Tabela 4.1 foram construídas as curvas granulométricas da areia com 
defloculante e sem defloculante (Figura 4.1). 

Figura 4.1 - Curva granulométrica - areia com e sem defloculante 
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Como era de se esperar, as duas curvas, com e sem defloculante, são quase coincidentes. O sutil 
desvio na parte inferior da curva ocorre devido a pequena parcela de partículas de silte (5%), 
que ficam aderidas a grãos maiores de areia e à presença de defloculante são desagregadas. 
Não foi encontrada quantidade significativa de argila e de finos a partir dos ensaios de 
sedimentação, comprovando a homogeneidade da areia, importante característica para o 
presente estudo. 

4.2 Ensaio de Compactação 
No ensaio de compactação foram compactados quinze corpos de prova no total, sendo cinco 
para cada uma das dosagens. A Figura 4.2 mostra as curvas de compactação e de saturação 
obtidas para cada amostra.  

Figura 4.2 - Curvas de compactação e de saturação obtidas para cada dosagem 

 

Observa-se que o aumento do teor de cimento desloca sutilmente as curvas de compactação e 
saturação para cima e para a esquerda. Esse deslocamento significa um aumento da massa 
específica aparente seca associado a uma redução do valor da umidade ótima. Tal fato 
provavelmente ocorre devido a mudanças na estrutura das misturas em função da quantidade 
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de cimento presente, uma vez que a maior diferença ocorre para a dosagem 3, efetivamente 
solo-cimento, em contraponto às dosagens 1 e 2, de solo melhorado com cimento. 
De posse das curvas apresentadas na Figura 4.2 têm-se as umidades ótimas e as massas 
específicas aparentes secas máximas obtidas para cada dosagem (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 - Valores de umidade ótima e massa específica aparente seca máxima de cada dosagem 
Dosagem 1 2 3 

Umidade ótima (%) 11,6 11,4 10,0 
Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 2,06 2,07 2,10 

Assim, verifica-se que as dosagens estudadas alcançaram valores de massa específica aparente 
seca máxima entre 2,0 e 2,1 g/cm³, concordando com os resultados informados por Pinto (2006) 
para areias com pedregulhos, bem graduadas e com pouco argilosas ou com solos arenosos 
finos lateríticos. Conforme apresentado na Figura 4.2 as curvas obtidas possuem formato entre 
as curvas “a” e “b” da Figura 2.2 ou seja, solo granular laterítico. Dessa forma, em termos de 
massa específica obteve-se resultados dentro do esperado, uma vez que as dosagens estudadas 
são de cascalho estabilizado. No entanto, em termos de umidade, os valores obtidos nos 
materiais estudados foram maiores, pois utilizou-se a parte mais fina do solo no ensaio de 
compactação (passante na peneira #9,5), de forma que a mistura fosse exatamente a mesma a 
ser utilizada no ensaio de compressão simples. 

4.3 Compressão Simples 
Para o ensaio de compressão simples foram obtidos no momento da moldagem dos corpos de 
prova o teor de umidade (w) e massa específica aparente seca (s). O objetivo inicial era que 
todos os corpos de prova fossem moldados na condição ótima de compactação. As Tabelas 4.3 
a 4.5 apresentam os valores de w e s determinados para cada corpo de prova, bem como os 
valores de grau de compactação (GC), grau de saturação (S) e índice de vazios (e), para 
diferentes tempos de cura. Essas informações são importantes, pois podem ser necessárias para 
explicar as diferenças de comportamento mecânico existente entre as diferentes misturas.  
Além disso, nas Tabelas 4.3 a 4.5 também são apresentados os valores da tensão máxima na 
ruptura (σmáx) obtidos nos ensaios de compressão simples após os corpos de prova serem 
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submetidos a imersão em água por 4 horas, conforme recomenda a norma ME 201 (DNER, 
1994).  

Tabela 4.3- Resumo Ensaio Compressão Simples sem tempo de cura 
Tempo de Cura Sem Cura 
Corpos de Prova CP17 CP18 CP24 CP19 CP20 CP21 CP22 CP23 CP25 
Dosagem cimento (%) 2 2 2 4 4 4 6 6 6 
w(%) 10,8 11,0 13,1 12,2 10,6 11,8 14,1 13,6 11,5 
ρd (g/cm³) 1,948 1,861 2,007 1,882 1,903 1,980 2,056 2,026 1,998 
GC (%) 95% 90% 97% 91% 91% 95% 98% 96% 95% 
S (%) 63% 57% 84% 65% 58% 73% 98% 90% 73% 
e 0,50 0,57 0,45 0,55 0,53 0,47 0,42 0,44 0,46 
σmáx (ruptura) MPa 0,29 0,13 0,195 0,41 0,44 0,23 0,21 0,60 0,26 

 
Tabela 4.4 -  Resumo Ensaio Compressão Simples para período de cura de 7 dias 

Tempo de Cura 7 dias 
Corpos de Prova CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 
Dosagem cimento (%) 2 2 4 4 6 6 
w(%) 11,4 11,7 12,7 12,6 12,2 12,7 
ρd (g/cm³) 2,026 2,021 2,056 2,057 2,037 2,042 
GC (%) 98% 98% 99% 99% 97% 97% 
S (%) 76% 77% 89% 87% 82% 86% 
e 0,44 0,44 0,42 0,42 0,43 0,43 
σmáx (ruptura) MPa 0,94 0,93 2,19 1,95 2,80 2,78 

 
Tabela 4.5 - Resumo Ensaio Compressão Simples para período de cura de 28 dias 

Tempo de Cura 28 dias 
Corpos de Prova CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 
Dosagem cimento (%) 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 
w (%) 9,6 9,8 10,0 11,5 11,9 11,5 10,9 10,5 12,7 12,4 
ρd (g/cm³) 2,025 2,032 2,052 2,011 1,978 1,984 1,943 1,963 2,030 2,025 
GC (%) 98% 99% 100% 97% 95% 95% 93% 93% 97% 96% 
S (%) 63% 66% 69% 74% 73% 71% 63% 63% 85% 82% 
e 0,44 0,44 0,42 0,45 0,48 0,47 0,50 0,49 0,44 0,44 
σmáx (ruptura) MPa 0,805 1,010 0,915 2,554 2,032 2,721 3,020 3,487 4,335 3,788 

 
Segundo IAEG (1979), quando o índice de vazios está entre 0,43 e 0,55 o solo é denominado 
de “baixa porosidade” e quando o índice de vazios é menor que 0,43, o solo é denominado de 
porosidade “muito baixa”. Neste estudo, como se trata de material granular bem graduado, 
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observa-se a tendência de os corpos de prova apresentarem porosidade muito baixa. No entanto, 
a variação nesse índice pode interferir no comportamento dos materiais quando imersos em 
água, sendo que quando mais porosos estiverem os corpos de prova, mais água irá penetrar nas 
amostras.  
Com relação ao GC, alguns corpos de prova apresentaram valores inferiores a 95% (CP7, CP8, 
CP18, CP19 e CP20), sendo que esse fato pode influenciar de forma negativa nos parâmetros 
de resistência obtidos. Valores de S abaixo de 80% indicam que a compactação dos corpos de 
prova ficou inferior à condição ótima de compactação. Infelizmente, essa situação ocorreu em 
grande parte dos corpos de prova analisados na condição sem cura e com 28 dias de cura e isso 
poderá prejudicar as análises de resistência obtidas para as diferentes misturas. 
Além disso, os corpos de prova sem cura, ao serem submetidos à imersão de 4 horas que 
antecede o ensaio de compressão, apresentaram uma tendência à desagregação muito superior 
à dos corpos de prova que passaram pelo processo de cura. Embora tal fenômeno não tenha se 
estendido a todos os corpos de prova sem cura, uma quantidade relevante dos mesmos sofreu 
desmoronamento parcial, especialmente nas bordas das bases ou topos dos corpos de prova. 
Apenas os CPs 17, 23 e 24 não apresentaram desagregação. Todos os outros apresentaram 
desagregação em maior ou menor grau, como se pode ver na Figura 4.3, abaixo. 

Figura 4.3 - CP's sem cura degradados após imersão em água 
( a ) CP18 apresenta desagregação durante a 

imersão 

 

( b ) CP18 após a imersão apresenta desagregação 
no topo 
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 (c) CP 22 desagregação na base 

 

 (d) CP 20, pequena desagregação na base 

 

Nesse ponto, antes de fazer quaisquer inferências sobre o ocorrido, é importante informar que 
a norma ME 201 (DNER, 1994c) não estabelece, para o ensaio de compressão simples com 
corpos de prova sem cura, se o ensaio deve ser realizado com ou sem imersão. Frente a essa 
situação, optou-se por realizar a imersão, com o objetivo de manter a consistência na execução 
dos ensaios. 
Ainda assim, é de interesse, caso seja possível, compreender o fenômeno. Comparando-se a 
desagregação dos corpos de prova com a Tabela 4.3, percebe-se que não se pode estabelecer 
correlações entre a desagregação e grau de compactação, saturação, índice de vazios, umidade, 
ou massa específica aparente seca, mesmo restringindo-se a comparação aos corpos de prova 
18 e 22, os dois mais a afetados pela desagregação. 
O corpo de prova 18, que apresentou o maior nível de desagregação, possui, dentre todos os 
corpos de prova sem cura: o grau de compactação baixo, de 90%; o grau de saturação mais 
baixo, de 57%; o índice de vazios mais alto, de 0,57; e a menor massa específica aparente seca, 
de 1,861 g/cm³. É, deste modo, o corpo de prova em pior condição de compactação. No entanto, 
o corpo de prova 22 é o que apresenta a melhor condição de compactação: o grau de 
compactação mais alto, de 98%; o grau de saturação mais alto, de 98%; o índice de vazio mais 
baixo, de 0,42; e a maior massa específica aparente seca, de 2,052 g/cm³. Quanto à umidade, o 
corpo de prova 18 apresentou uma umidade de 11%, muito próxima de 10,8%, apresentada pelo 
corpo de prova 17, um dos poucos que não sofreu nenhuma desagregação. Mas que tange à 
tensão máxima de ruptura, o corpo de prova 18 possui o pior resultado, de 0,13 MPa; e o corpo 
de prova 22 possui o segundo pior resultado, de 0,21 Mpa; o que acompanha a ordem dos efeitos 
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da desagregação. Como a tensão máxima de ruptura é obtida após a desagregação, a primeira 
pode ser consequência da segunda, mas não a causa.  
Pode-se supor, então, que o problema se origine em algum fator desconhecido que não tenha 
sido possível controlar, ou que seja devido ao processo de compactação, que não foi capaz de 
promover, consistentemente, uma agregação nas partículas de solo suficiente para resistir à 
saturação no corpo de prova. A última hipótese parece ser a mais promissora, uma vez que 
corroboram com ela os fatos da desagregação ocorrer nas bordas, notavelmente mais difíceis 
de compactar do que a região central do corpo de prova, e dos corpos de prova com cura não 
apresentarem este problema, possivelmente porque o processo de cimentação aumentou a 
resistência na região das bordas. No entanto, efetivamente testar essa hipótese é um processo 
que foge ao escopo deste trabalho. 
Portanto, a variabilidade dos resultados obtidos nas curvas de ruptura para os CP’s sem cura se 
deve em parte a esse fenômeno, já que a degradação do corpo de prova provoca redução de sua 
seção transversal, prejudicando a análise a compressão axial. Não obstante, as resistências 
obtidas para esses CP’s são de grandeza muito inferior aos observados para as situações de cura 
(7 e 28 dias), não alterando assim de maneira significativa a análise dos resultados 
Para melhor avaliar os resultados de compressão simples, são apresentadas as curvas tensão x 
deformação obtidas para as três dosagens estudadas (Figuras 4.5 a 4.7). Para os corpos de prova 
confeccionados com 2% de cimento (Figura 4.5), observa-se a obtenção de curvas com formato 
semelhante, sendo que a partir de 7 dias, houve pequeno incremento da resistência. 
Para a mistura de solo com 4% de cimento (Figura 4.6), a forma das curvas continua semelhante 
à obtida para a mistura com 2% (Figura 4.5), mas já foi possível observar maior incremento de 
resistência em função do tempo de cura. 
Já a incorporação de 6% de cimento ao solo (Figura 4.7) causou alteração no formato das curvas 
e a possibilidade de obtenção de maiores valores de resistência aos 28 dias de cura. Esses 
resultados concordam com as análises apresentadas a partir dos dados de compactação das 
misturas, onde a amostra com 6% de cimento apresentava maior massa específica aparente seca 
máxima. Novamente, justifica-se o maior ganho de resistência à essa mistura devido às reações 
que acontecem entre o solo, o cimento e a água e consequentes alterações na estrutura do 
material compactado. 
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Figura 4.4 - Curva Tensão x Deformação, 2% de cimento 

 
Figura 4.5 - Curva Tensão x Deformação, 4% de cimento 
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Figura 4.6 - Curva Tensão x Deformação, 6% de cimento 

 
O tempo de cura dos corpos de prova influencia diretamente no ganho de resistência a 
compressão. Isso é de se esperar, já que o cimento homogeneizado nos corpos de prova continua 
reagindo ao longo do tempo, por causa das reações pozolânicas que continuam acontecendo. A 
Figura 4.8 apresenta os dados médios de resistência à compressão simples obtidos para cada 
teor de cimento e em função do tempo de cura.  

Figura 4.7 - Tensões máximas médias para cada teor de cimento e período de cura 
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Para os CP’s com 2% de teor de cimento a resistência com 7 dias em câmara úmida foi quase 
5 vezes o valor da resistência dos CP’s não submetidos a cura. Esse valor se manteve 
praticamente inalterado após os 28 dias de cura. Já para 4% de teor de cimento, o aumento de 
resistência foi ainda maior, atingindo a tensão média de ruptura igual a 2,07 MPa a 7 dias de 
cura, porém nesse caso, houve também um ganho de resistência de 20% quando comparados 
os CP’s de 7 com os de 28 dias. Para o teor de 6% de cimento percebeu-se um comportamento 
similar ao de 4%, porém com maiores valores de resistência. Nos 7 primeiros dias a resistência 
aumentou 8 vezes, atingindo aos 7 dias resistência média de 2,79 MPa, e dos 7 para os 28 dias 
ainda houve um acréscimo de 31% na tensão máxima de ruptura. 
Importante observar que os maiores ganhos de resistência ocorreram nos primeiros 7 dias para 
todos os casos, conforme o esperado. A resistência de produtos cimentados tende a estabilizar 
num valor próximo ao atingido nos 28 primeiros dias de cura, por isso, os ganhos de resistência 
são mais sensíveis nas primeiras horas e primeiros dias após a hidratação do cimento. 
Para o teor de cimento de 2% não se observou ganho de resistência depois dos 7 dias. De acordo 
com Pereira (1970), com o teor de cimento de 2%, no solo criam-se núcleos cimentados que 
podem estar isolados entre si. Um aumento de resistência desses núcleos de forma isolada no 
maciço de solo pode não ter conferido ganhos significativos de resistência nos CP’s como um 
todo, fato que pode ter justificado tal comportamento. 
À medida que se aumentou o teor de cimento, maior foi o ganho de resistência, conforme 
esperado. Isso ocorreu porque, com maior proporção de cimento, os núcleos formados pela 
reação do solo com o cimento ocorrem de maneira interconectada, formando assim uma matriz 
mais densa de cimentação no maciço, conferindo maior resistência ao longo do tempo. 
Para os três casos sem cura, o comportamento foi semelhante e a resistência atingida foi muito 
baixa. Isso se explica porque o cimento ainda não reagiu de forma a alterar a estrutura 
mineralógica do solo, não ocasionando assim ganho de resistência, independente do teor de 
cimento.  
Um dos objetivos dessa pesquisa foi descobrir como o teor de cimento influencia na resistência 
à compressão do solo estudado após sua estabilização com areia, uma vez que os estudos feitos 
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por Rocha (2016)3 apresentaram valores de resistência à compressão para amostras 
estabilizadas com 20% de areia e 2% de cimento, abaixo do mínimo exigido pela ES 143 
(DNIT, 2010). 
Os resultados desta pesquisa demonstram que existe forte influência do teor cimento para a 
resistência a compressão do solo estabilizado como demonstrado na Figura 4.7. A análise, dessa 
influência, porém, deve ser feita em duas partes, analisando as dosagens que se encontram 
dentro da faixa dos solos melhorados com cimento (Dosagem 1 e 2) e a dosagem classificada 
como solo-cimento (Dosagem 3). 
Para as dosagens de solo melhorado com cimento, obteve-se considerável diferença entre as 
resistências da dosagem 1 e 2, para analisar essa diferença, vale ressaltar que é comum a 
presença de núcleos cimentados advindos da reação do cimento com a fração argilosa do solo 
quando este se encontra na faixa dos solos melhorados com cimento podendo ou não apresentar 
incremento de sua resistência, pois os núcleos podem estar isolados (PEREIRA, 1970).  
Sendo assim, uma possível causa dessa diferença é que apesar do solo estudado apresentar baixo 
teor de argila, a dosagem 1 (2% de cimento) por apresentar um baixo teor de cimento, ao ser 
estabilizado obteve uma redução de sua plasticidade causada pela formação de núcleos 
cimentados, porém esses núcleos por estarem dispersos não conferiram alto grau de cimentação 
ao solo estabilizado. 
Para a dosagem 2 (4% de cimento), tem-se um aumento de cerca de 170% da resistência 
encontrada para a dosagem 1. Para essa amostra tem-se, então, a formação de mais núcleos 
cimentados diminuindo o isolamento entre eles e permitindo um maior grau de cimentação ao 
solo estabilizado. 
Para a dosagem 3 (6% de cimento), ocorre a redução da plasticidade e, por possuir alto teor de 
cimento, os núcleos formados pela reação do cimento com o solo se encontram interligados uns 
aos outros. Essa redução da plasticidade em conjunto com a cimentação confere ao solo 
estabilizado não só um significativo aumento da resistência à compressão como também uma 
mudança de seu comportamento às deformações. 

                                                 
3 ROCHA, M. R. 2016. Estudo de misturas com solo tropical granular estabilizado para fins de 
pavimentação. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016 – Em fase de elaboração 
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Ao estudar um latossolo vermelho (solo fino) para o tratamento com traço de cimento de 1:15 
(6,66%), Kolling et. al (2012) atingiu resistência média a compressão de 2,52 MPa, para 7 dias 
de cura, e 4,08 MPa para 28 dias de cura. A massa específica aparente seca para esse traço foi 
de 1,88 g/cm³ e a umidade ótima 14,2%. 
Os valores de resistência à compressão foram próximos aos 2,79 e 4,06 MPa encontrados no 
presente estudo para 7 e 28 dias de cura, respectivamente, para a dosagem 3 (6% cimento). Já 
a massa específica seca encontrada por Kolling et al. (2012) ficou abaixo e a umidade ótima 
acima aos valores encontrados na atual investigação. Isso é esperado, se explicando pelo fato 
de o material usado por Kolling et al. (2012) ser mais fino, todo passante na peneira de abertura 
4,8mm, o que confere valores mais altos de umidade e mais baixos de massa específica seca 
quando comparados aos materiais mais granulares. 
Resultados preliminares dos ensaios de compressão simples realizados por Rocha (2016)¹ para 
o mesmo solo na dosagem 1 (2% de cimento) estão expostos na Tabela 4.6. Na última coluna 
da Tabela 4.6 foram acrescentados os dados obtidos do presente estudo, para fins comparativos. 

Tabela 4.6 - Compressão Simples por Rocha (2016)¹ 
Solo-Cimento com imersão 

Dosagem Período de Cura 
Resistência a Compressão Simples 

Máxima (Mpa) 
Energia Proctor 
Intermediária 

Energia Proctor 
Normal 

Solo 78% + Areia 20% + 
Cimento 2% (Wot = 9,8%) 

Sem Cura 0,10 0,20 
7 Dias 0,64 0,93 
28 Dias 0,38 0,91 

De forma não esperada, os dados de resistência dos CP’s moldados usando energia Proctor 
Normal de compactação foram maiores do que aqueles obtidos por Rocha (2016)¹ ao usar a 
energia Proctor Intermediária.  
De toda forma, observa-se recorrente a tendência de perda de resistência entre 7 a 28 dias de 
cura para a dosagem em questão e resistências à 7 dias bastante inferiores ao 2,1 MPa 
estabelecido na especificação de serviço ES 143 (DNIT, 2010), descaracterizando tal material, 
à dosagem de 2% de cimento, como função de base para pavimentação. 
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A norma ES 143 (DNIT, 2010) estabelece, como critério para a utilização de solo cimento para 
fins de pavimentação, que a base estabilizada deva atingir uma resistência mínima de ruptura 
de 2,1 Mpa aos 7 dias de cura. Assim sendo, para propor uma dosagem que teria sido 
adequadamente empregada na duplicação da GO-080, é necessário que a mesma cumpra esse 
requerimento.  
Primeiramente percebe-se que a dosagem 1 (2% de cimento), estudada em obra, não alcançou 
sequer metade da resistência requerida. Já para a dosagem 2 (4% de cimento), apenas um corpo 
de prova, o CP13, alcançou a resistência necessária. A dosagem 3 (6% de cimento), é a única 
das dosagens estudadas para a qual fica garantida uma resistência igual ou superior a 2,1 Mpa, 
uma vez que ambos os corpos de prova ficaram próximos de 2,8 Mpa. 
Dessa forma, a dosagem sugerida para a utilização na GO-080 é a dosagem 3, que corresponde 
à cascalho laterítico estabilizado com 20% de areia e 6% de cimento, sendo a mesma 
compactada à energia Proctor Normal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ensaios realizados vieram por corroborar a importância da estabilização dos solos para fins 
de pavimentação. O cascalho estudado, corrigido com 20% de areia e 6% de cimento, em 7 dias 
atingiu resistência de ruptura em média 7 vezes à ruptura do mesmo solo quando não há cura. 
Foi constatado que a dosagem sugerida para a execução de trecho da duplicação da GO-080 - 
2% de cimento, 20% de areia e 78% de solo - não atende aos requisitos mínimos da 
especificação de serviço do DNIT, ES 143 (DNIT, 2010), não sendo, portanto, uma boa solução 
de projeto para utilização em base de pavimentação. 
A dosagem 3 (6% de cimento) é a que melhor condiz com a especificação de serviço citada 
acima, conforme esperado. Porém outra análise a se realizar é o estudo de viabilidade. Verificar 
se a estabilização com 6% de cimento e 20% de areia é a melhor opção dentre outras formas de 
estabilização, como, por exemplo solo-cal, para uso em base de pavimentação. Só a partir de 
um estudo mais completo é que se definem adequadamente os parâmetros para bons projetos 
de pavimentação 
Embora só a dosagem 3 tenha alcançado a resistência requerida pelo DNIT, todas as dosagens 
apresentam curva de compactação compatíveis com o esperado para bases estabilizadas. 
Sugere-se que sejam feitos alguns novos estudos com este mesmo solo, dispostos a seguir: 
- Manter uma dosagem utilizada para a estabilização, variando as energias de compactação, de 
modo a analisar qual a sua real influência neste solo; 
- Estudar se uma dosagem semelhante, correspondente a 5% de cimento, atende ao critério de 
resistência a 7 dias estabelecido pelo DNIT e se a dosagem 2, correspondente a 4% de cimento, 
atende o referido critério quando compactada na energia Proctor Intermediária. 
- Ao invés de alterar a quantidade de solo nas dosagens, manter a quantidade de solo fixa 
(material estabilizado) e alterar as parcelas dos produtos adicionados (areia e cimento). 
- Realizar análise granulométrica do material antes e depois de ser estabilizado. 
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