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RESUMO 

 

 

LOCH, F. C. Barreiras de solos estabilizados com cal e cimento para proteção 

ambiental, 2013. Dissertação (Mestrado em Geotecnia), Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, 2013. 

 

Este trabalho apresenta a avaliação dos efeitos da estabilização química com cal e 

cimento na condutividade hidráulica e resistência à compressão de um solo arenoso 

proveniente da Formação Botucatu (Estado de São Paulo, Brasil), com o objetivo de 

obter um material menos permeável e mais resistente. O projeto e análise de 

experimentos foram realizados através de um planejamento fatorial 3², com duas 

variáveis independentes: teor de umidade e porcentagem de estabilizante, variando 

em três níveis cada. Foi utilizado cal hidratada CH-III, cimento Portland   CP II-Z32 e 

água fornecida pela concessionária local. Os ensaios de condutividade hidráulica (K) 

foram executados em permeâmetros de carga constante. Foram realizados ensaios 

de resistência a compressão simples (RC) após 7 e 28 dias de cura. As amostras de 

solo estabilizado e natural foram compactadas na energia Proctor Normal. Na 

avaliação da estrutura das amostras de solo estabilizado verificou-se a alteração da 

matriz de poros promovida pela adição de cal e cimento. Após a obtenção dos 

resultados, análises estatísticas possibilitaram avaliar os efeitos das variáveis 

independentes sobre o K e RC. Pelo método de superfície de respostas foi possível 

demonstrar o comportamento das misturas e identificar a tendência de alteração das 

propriedades. As amostras de solo-cimento alcançaram reduções de condutividade 

hidráulica de até 9,5 x 10-7 m/s e o menor valor experimental de K foi de                  

1,4 x 10-8 m/s. Os ensaios de RC, com 28 dias de cura, apresentaram acréscimo de 

resistência de até 5,1 MPa e os resultados obtidos possuem uma variação, 

aproximadamente, entre 0,1 e 5,1 MPa. O procedimento adotado permitiu avaliar a 

influência dos fatores e determinar as misturas ótimas para cada estabilizante. 

 

Palavras-chave: estabilização química, solo-cal, solo-cimento, condutividade 

hidráulica, resistência à compressão simples, planejamento fatorial. 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

LOCH, F. C. Soil Barriers chemically stabilized with lime and cement to 

environmental protection, 2013. Dissertação (Mestrado em Geotecnia), Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2013. 

 
A laboratory study was conducted to evaluate the effects of lime and cement 

stabilization over the hydraulic conductivity and unconfined compressive strength of a 

sandy soil from Botucatu Formation (São Paulo State, Brazil) with the intend to 

generate a less permeable and more resistant material. The experiment was 

performed using the technique of factorial design 32, with the two independent 

variables: moisture content and stabilizer percentage, varying on three levels each. 

Hydraulic conductivity (K) was measured in constant-head permeameters. 

Unconfined compressive strength (CS) was measured after 7 and 28 days of curing. 

The samples of stabilized and natural soils were compacted with the normal Proctor 

energy. The evaluation of the stabilized soil structure verified a pore matrix 

modification promoted by lime and cement addition. With the results of the 

characterization, statistical analysis allowed to assess the effects of the variable 

factors on K and CS. The response surface method was used to demonstrate the 

hydraulic and compressive strength behavior of the stabilized soil. The soil-cement 

hydraulic conductivity achieved reductions up to 9.5 x 10-7 m/s and the lowest K 

experimental value was 1.4 x 10-8 m/s. The compressive strength, with 28 days of 

curing, presented an increase in CS up to 5.1 MPa and the obtained results showed 

a range between 0.1 and 5.1 MPa. The adopted experimental procedure allows the 

assessment of the variables influence and the determination of the optimal mixtures 

for each stabilizer. 

 

Keyworlds: soil stabilization, soil-lime, soil-cement, hydraulic conductivity, unconfined 
compressive strength, factorial design. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A sociedade tem desenvolvido nos últimos anos um senso comum de 

preocupação com o consumo dos recursos naturais e os efeitos e conseqüências 

que podem se desenvolver caso não se crie soluções tecnológicas que tornem este 

consumo menos prejudicial e mais eficiente. 

Um dos maiores marcos do novo pensamento sustentável foi a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como 

ECO-92. Realizada no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, contou com a 

presença de vários líderes mundiais, que discutiram meios para um desenvolvimento 

industrial amparado em questões ambientais (UNITED NATIONS, 2011). 

O consumo e as atividades industriais e urbanas geram grandes quantidades 

de resíduos diariamente. A disposição destes resíduos foi feita, por muitos anos, de 

uma maneira inadequada, preocupando-se apenas em disponibilizar um local de 

destino para esse material. Com a busca de um sistema com desenvolvimento 

sustentável, vários países possuem normas específicas para construção de aterros 

que não causem tantos danos ao meio ambiente.  

Os resíduos aterrados passam por processos de degradação e estão sujeitos 

ao contato com a água infiltrada no solo, o que dá origem a um percolado 

constituído por substâncias químicas prejudiciais ao solo e reservas subterrâneas de 

água. Este processo ocorre com facilidade em aterros controlados e lixões. 

O aterramento de resíduos sólidos é um dos métodos mais antigos para 

disposição final, a diferenciação dos aterros modernos se dá pelas técnicas de 

projeto e operação que minimizam os impactos ambientais causados.  

As barreiras de proteção, termo normalmente utilizado para descrever 

camadas de baixa permeabilidade, são dispositivos comuns em aterros sanitários e 

tem a finalidade de minimizar os efeitos do fluxo de percolado. Esta 

impermeabilização pode ser executada com materiais naturais e artificiais, ou ainda 

com uma combinação de ambos. Quando aplicada na base dos aterros, impede que 

os percolados atinjam os solos do entorno e o lençol freático e quando empregada 

na impermeabilização da cobertura e fechamento do aterro tem a finalidade de 

impedir a infiltração de água na camada de resíduos. 
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O solo é um material muito variado e nem todos os solos apresentam as 

características necessárias para uma impermeabilização eficaz, o que pode impedir 

que sejam aplicados em camadas de base de aterros. A construção de um aterro 

sanitário com barreira de proteção utilizando solo local pode, então, não ser 

possível.  

A utilização da estabilização do solo por meio da adição de cal e cimento, não 

é uma novidade tecnológica. O uso do solo-cal, por exemplo, tem registros de 

aplicação deste o Império Romano, na construção de estradas. Sendo esta 

aplicação o emprego da técnica mais conhecido até a atualidade. Trata-se de uma 

maneira eficaz de melhorar o solo para execução de rodovias e pavimentação em 

geral.  

Como há a necessidade e interesse da sociedade de melhorar as condições 

de disposição de resíduos, novas técnicas estão sendo estudadas para que seja 

facilitada a construção de locais apropriados de destino final destes materiais, como 

os aterros sanitários. A técnica de estabilização de solos consegue alterar as 

propriedades dos mesmos gerando um material com características completamente 

diferentes das originais e mais apropriadas para o emprego em obras de 

engenharia. Assim, caso a estabilização de solos com cal e cimento apresente as 

propriedades exigidas para emprego em barreiras de proteção, poderá ser uma 

opção na execução destas obras, o que pode significar uma grande vantagem 

econômica. 

Este trabalho investigou misturas de solos com cal e cimento para avaliar a 

potencialidade da aplicação da técnica de estabilização química na construção de 

barreiras de proteção. Foram utilizadas amostras de solo da região de São Carlos-

SP, associados à Formação Botucatu.   

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O uso de misturas de solo-cal e solo-cimento é uma prática comum na área 

de pavimentação, pois apresentam boas características mecânicas. Com o grande 

crescimento das cidades e, consequentemente, do consumo, a avaliação das 

propriedades hidráulicas dos materiais utilizados em impermeabilização de locais de 

disposição e contenção de resíduos ganhou mais importância. As misturas de solos 
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com cal e cimento podem agregar muitas vantagens que estão diretamente ligadas, 

não apenas com a resistência mecânica, mas também com a condutividade 

hidráulica. O uso destes estabilizantes pode transformar um solo tornando-o 

apropriado para aplicação em barreiras. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Investigar o comportamento hidráulico e a resistência à compressão de 

misturas de solo-cal e solo-cimento com a finalidade de gerar resultados que 

auxiliem futuros projetos construtivos de barreiras de proteção ambiental. Serão 

testadas várias misturas de solo-cal e solo-cimento, a fim de se definir os teores de 

estabilizante, que propiciem as exigências de uma barreira de proteção 

impermeabilizante. 

Alguns dos objetivos específicos são: 

 Analisar o efeito da aplicação da estabilização química com cal hidratada 

e cimento Portland em solo proveniente da Formação Botucatu; 

 Estudar a influência dos fatores: quantidade de cal ou cimento e teor de 

umidade na condutividade hidráulica e resistência à compressão simples para 

as diferentes dosagens; 

 Testar procedimentos distintos de mistura do solo-cal e avaliar seus 

efeitos nas propriedades do solo; 

 Avaliar a proposta de uso de planejamento fatorial de experimentos para 

análise dos dados de misturas de solo; 

 Comparar os resultados das misturas de solo-cal e solo-cimento com 

amostras sem adições de estabilizante; 

 Analisar as modificações na porosidade e textura do solo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Segundo a NBR 10004 (2004) resíduos sólidos são definidos como resíduo 

no estado sólido e semi-sólido, procedentes de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Estão inclusos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, e, também, 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas 

inviáveis considerando a melhor tecnologia disponível. 

Segundo Schalch (1992) constituem resíduos sólidos urbanos (RSU) todos 

aqueles gerados por edificações, limpeza pública, comércio, etc. Os resíduos sólidos 

industriais (RSI), conforme CETESB (1993), são lodos provenientes de estações de 

tratamento de efluentes, líquidos e resíduos que passaram por processos industriais 

e por terem determinadas características não podem ser tratados por métodos 

convencionais e lançados na rede pública. Os resíduos de serviços de saúde 

englobam os rejeitos gerados em hospitais, postos de saúde, clínicas e farmácias. 

Os resíduos nucleares são controlados pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. 

Os resíduos agrícolas abrangem as embalagens utilizadas na atividade agrária e, 

também os restos destes produtos. 

No Brasil os resíduos estão classificados pela NBR 10004 (2004) em duas 

categorias diferentes, a segunda com dois subgrupos distintos: 

 

a) Resíduos Classe I – Resíduos Perigosos 

 

São aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, podem apresentar risco 

à saúde pública, em função das suas propriedades físicas, químicas ou infecto-

contagiosas, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus 

índices. Podem, também, apresentar riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for 
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gerenciado de forma inadequada. É possível que estes resíduos apresentem as 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

 

b) Resíduos Classe II – Não Perigosos 

 

Essa classe esta dividida em dois subgrupos: 

 

Classe II A – Não Inertes 

 

Nesta classe se enquadram todos os resíduos que não estão classificados na 

classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos dessa norma. 

Os resíduos pertencentes a classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

Classe II B – Inertes 

 

São aqueles resíduos que quando submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não 

apresentarem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor. Nesta categoria se enquadram, por exemplo, tijolos, rochas 

e vidros. 

 

Em agosto de 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

através da Lei N° 12.305, que classifica os resíduos sólidos urbanos (RSU) quanto à 

origem em resíduos originários de atividades domiciliares e de limpeza pública. 

São resíduos perigosos, para a referida lei, aqueles que, devido às suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica. E os resíduos não perigosos, todos aqueles que não 

se enquadram na descrição anterior. 
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2.1.1   Composição dos resíduos sólidos 

 

A composição dos resíduos sólidos municipais varia de acordo com a região 

no qual está inserido, dependendo da cultura da comunidade local. A título de 

ilustração da composição usual dos RSU, a Figura 1 apresenta a porcentagem de 

cada tipo de resíduo urbano das cidades brasileiras, segundo IPT & CEMPRE 

(2000).  

 

 

Figura 1 –  Composição do resíduo sólido urbano no Brasil. 
Fonte: IPT & CEMPRE (2000)  

 

Grande parte da matéria orgânica disposta nos aterros é extremamente 

biodegradável o que resulta em uma alta Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

inicial. A matéria orgânica se decompõe mais rapidamente em ambientes de 

temperatura elevada e gera mau cheiro, o que deve ser levado em consideração no 

planejamento da disposição final (ROWE et al., 2004; TCHOBANOGLOUS, 

THEISEN & ELIASSEN, 1977). 

No levantamento apresentado na Figura 1, pilhas, lâmpadas fluorescentes e 

aerossóis foram descritos dentro da categoria outros. Estes materiais são 

considerados resíduos perigosos, as pilhas e lâmpadas por conterem metais 

potencialmente tóxicos em sua composição e os aerossóis por conterem restos de 

substâncias químicas (IPT / CEMPRE, 2000). 



44 

 

 

2.1.2   Disposição dos resíduos sólidos 

 

Todos os resíduos, segundo Boscov (2008), devem ser dispostos de maneira 

que não sejam gerados impactos ambientais. Os resíduos sólidos e semi-sólidos 

são, frequentemente, dispostos em aterros. Os aterros de RSU são denominados 

aterros sanitários. Os resíduos industriais necessitam aterros industriais apropriados 

e independentes.  

Os aterros sanitários e industriais são instalações de destinação final de 

resíduos, projetados para conte-los e confiná-los de maneira adequada, sob controle 

técnico e operacional constante. Estes aterros são compostos por camadas 

impermeabilizantes, denominadas de barreiras de proteção, cuja finalidade é evitar 

alterações prejudiciais ao meio no qual estão inseridas. Os aterros devem ser 

localizados, projetados, instalados, operados e monitorados de acordo com a 

legislação ambiental vigente e com as normas técnicas oficiais que regem essa 

matéria (IBGE, 2010). 

A disposição final dos resíduos, segundo IBGE (2010), deve abranger todo o 

conjunto de procedimentos que possibilitam a adequada disposição e confinamento 

dos resíduos. O único tipo de instalação em que ocorre a disposição propriamente 

dita dos resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário. Nas instalações mais 

precárias como os aterros controlados, os resíduos podem ser fisicamente 

confinados, porém não há controle dos efluentes contaminantes líquidos e gasosos, 

o que pode contaminar o solo, água e ar. 

No Brasil, o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos, de acordo com 

IBGE (2010), é de competência do poder público local. O serviço de manejo 

compreende a coleta, limpeza pública e destinação desses resíduos. 

Com o objetivo de investigar as condições de saneamento básico dos 

municípios brasileiros o IBGE realiza a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), por meio de um levantamento censitário a cada três anos. Nestas 

investigações são abordadas questões referentes ao manejo de resíduos sólidos. O 

levantamento realizado em 2008 revelou que os vazadouros a céu aberto, também 

denominados lixões, constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos 
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municípios brasileiros. A Figura 2 apresenta dados da PNSB de 1989, 2000 e 2008, 

referentes ao destino final dos resíduos sólidos. 

 

 

Figura 2 – Destino final dos resíduos sólidos, por unidade de destino. 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Com a PNSB 2008, foi possível identificar ainda que os municípios das 

regiões Norte e Nordeste registraram as maiores proporções de destinação desses 

resíduos aos lixões, 89,3% e 85,5% respectivamente. As regiões Sul e Sudeste 

apresentaram as menores proporções, 15,8% e 18,7% respectivamente.  

Segundo o levantamento de 2008 pode-se observar que a maior parte das 

grandes cidades já destinava os seus resíduos para aterros sanitários, porém há 

muitos vazadouros a céu aberto em atividade. Nas cidades com população inferior a 

50.000 habitantes o vazadouro a céu aberto (lixão) é a instalação predominante e 

nas cidades com população acima desta quantidade a situação demonstra uma 

inversão, ainda que para a faixa entre 50.000 e 100.000 a diferença seja pequena. 

Segundo a Lei N° 12.305/2010, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, assim 

como os planos estaduais, tem como meta a eliminação e recuperação de lixões em 

todo o território nacional. Conforme o artigo 45 do Decreto N° 7.404/2010 na gestão 

e gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser observada a ordem de prioridade: 
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não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme a 

Lei N° 12.305/2010, deverão propor áreas favoráveis para uma disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos, ou seja, deverão observar normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Conforme o artigo 47 da Lei N° 12.305/2010, estão proibidas as seguintes 

formas de destinação de resíduos sólidos:  

 Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos,  

 Lançamento a céu aberto, com exceção dos resíduos de mineração, 

 Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados; 

 Outras formas vedadas pelo poder público. 

Conforme o artigo 50 do Decreto N° 7.404/2010, cabe aos planos municipais 

de gestão integrada de resíduos sólidos a identificação e indicação de medidas 

saneadoras para os passivos ambientais originados por áreas contaminadas, 

inclusive lixões e aterros controlados e para os empreendimentos sujeitos a 

elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

2.2 ATERRO SANITÁRIO 

 

A finalidade de um aterro sanitário é servir como um local de destino final 

adequado para os resíduos sólidos urbanos. Para cumprir a sua função é preciso 

que esteja adequadamente projetado, de modo que consiga controlar a migração de 

contaminantes para o meio ambiente, e que não prejudique significativamente a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, solo e ar, ou seja, de modo que 

não provoque contaminação. 

A construção de um aterro sanitário, segundo Leite (1995), tem como 

principais objetivos evitar: o aparecimento e a proliferação de roedores, moscas, 

baratas, etc; o estabelecimento de catadores; o espalhamento de papéis e lixo na 

área próxima ao aterro, pela ação do vento; a criação e engorda de animais, como 
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porcos e aves, evitando, assim a transmissão de doenças ao homem e evitar a 

poluição das águas superficiais e subterrâneas. 

O aterro sanitário é, então, uma técnica de disposição de resíduos que 

minimiza os riscos a saúde pública. Sua construção envolve princípios de 

engenharia e normas específicas para confinar e isolar o volume de resíduos sólidos 

de maneira estável e segura. 

A Figura 3 apresenta um corte esquemático de um aterro sanitário com as 

suas respectivas partes constituintes, que consistem em: 

 Revestimento de fundo: corresponde a barreira de proteção ambiental, 

cuja função é promover a impermeabilização do aterro, a fim de impedir a 

contaminação dos terrenos subjacentes pelos efluentes gerados pelos 

resíduos. Além do tratamento no nível da fundação, a impermeabilização 

também é executada nas laterais do aterro; 

 Célula de resíduo: envolve um volume de resíduos sólidos depositados 

em um determinado período de lançamento e a camada de recobrimento. Os 

aterros são executados em uma série de camadas; 

 Recobrimento da célula: corresponde ao material inerte necessário para 

encobrir totalmente a superfície de uma célula de resíduo ao final de cada dia 

de trabalho, sua principal função é impedir que os resíduos se espalhem. 

Pode ser empregado solo ou outro material; 

 Bermas: são as plataformas horizontais que são executadas ao longo das 

faces dos taludes. Normalmente são utilizadas quando o talude excede 

15,0m, e tem a finalidade de garantir a estabilidade do maciço, além de 

permitir a colocação de sistemas de drenagem; 

 Drenagem de percolados: consiste nos sistemas de drenagem interna do 

maciço para captação e transporte do chorume para locais de tratamento; 

 Drenagem pluvial: corresponde ao sistema de drenagem da água 

superficial e tem a função de captar e conduzir a água para áreas externas ao 

aterro; 

 Drenagem de gases: consiste num sistema de drenagem interna do aterro 

capaz de captar e conduzir os gases gerados pela decomposição dos 

resíduos até a superfície; 
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 Recobrimento final: corresponde a uma cobertura fina sobre o aterro, 

após atingir o seu máximo, e consiste em camadas de solos ou 

geomembranas, ou por um sistema composto por ambas as camadas. Sua 

principal função é evitar a infiltração de água e evitar o vazamento de gases, 

serve também como camada de suporte para vegetação; 

 

 
Figura 3 – Esquema de um aterro sanitário e suas partes constituintes. 

 

A Figura 4 apresenta todas as camadas constituintes das barreiras de 

proteção superior e inferior de um aterro. A Figura 4 (A) mostra as camadas 

correspondentes ao revestimento final e célula de resíduo, e as camadas 

apresentadas na Figura 4 (B) correspondem a célula de resíduo e ao revestimento 

de fundo. 

O recobrimento final ou revestimento superior, segundo Boscov (2008), é 

recomendável para impedir que líquidos livres possam se infiltrar no aterro. Mesmo 

com esta camada de revestimento, é importante ressaltar que o aterro não esta 

isento de infiltração. 

Nos Estados Unidos a Agência de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Agency – EPA) exige como requisito mínimo para os revestimentos de 

fundo de aterros de resíduos perigosos, a construção de uma barreira de proteção 

dupla, cada uma com sua própria camada de drenagem, geomembranas e camada 

de solo compactado (DANIEL, 1993; SHARMA & LEWIS, 1994). 
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Figura 4 –  Seção esquemática das barreiras de proteção: (A) Superior e (B) Inferior de um aterro 

sanitário.  
Fonte: Modificado de BOSCOV (2008) 

 

2.2.1   Classificação de Aterros Sanitários 

 

Segundo Tchobanoglous, Theisen & Vigil (1993) os aterros sanitários podem 

ser classificados quanto ao tipo de material a ser enterrado e de acordo com o 

método de aterramento. A Figura 5 ilustra os tipos de aterro, quanto ao método de 

aterramento. 

 

I) Método de Aterramento 

  

 Célula escavada ou trincheira: este método pode ser aplicado quando o 

local de implantação for plano ou levemente inclinado. É indicado para 

pequenas comunidades, onde a produção de lixo diária não ultrapassa 10 

toneladas. Antes da sua implantação deve-se conhecer a cota do lençol 

freático, não sendo indicado quando o lençol se encontra muito elevado; 

 Aterro de Superfície: é aplicado em locais cuja topografia é plana e 

quando o método de célula escavada ou trincheira não é indicado. Os 

resíduos são dispostos no solo e compactados, formando uma elevação em 
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forma de tronco-de-pirâmide, sendo necessária sua cobertura no final do dia. 

Este método requer cuidados especiais, como a construção de diques e 

bombeamento do lençol freático, o que o eleva o seu custo de manutenção e 

o torna bastante oneroso em comparação as demais; 

 Aterros de Depressão: este método é empregado em regiões de 

topografia acidentada, onde há formação de ravinas, depressões e encostas, 

ou ainda pode permitir um novo uso para locais, como pedreiras 

abandonadas. As técnicas de disposição dos resíduos devem ser executadas 

conforme a geometria, hidrologia, geologia, disponibilidade de material de 

cobertura e características de acesso do local.  

 

 
Figura 5 –  Tipos de aterros sanitários: (A) Trincheiras/ células escavadas; (B) Superfície; (C) 

Depressão. 
Fonte: Modificado de TCHOBANOGLOUS, THEISEN & VIGIL (1993) 

 
 
II) Tipo de Material Aterrado 

 

 Aterros Convencionais: são utilizados para disposição final de resíduos 

sólidos urbanos e materiais inertes, os materiais são compactados antes da 

execução do recobrimento da célula; 
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 Aterros de Resíduos Triturados: os resíduos são previamente triturados, 

e, assim, perdem características insatisfatórias, como a variedade de 

dimensão e, consequentemente, há uma diminuição na quantidade de vazios. 

Estes aterros podem atingir densidades até 35% maiores do que os aterros 

convencionais; 

 Aterros para Resíduos Especiais: estes aterros servem de disposição final 

de resíduos específicos, são projetados para confinar e isolar materiais como 

resíduos de saúde, ou resíduos industriais. Estes aterros podem, também, ser 

denominados como monoaterros. 

 

Em muitas cidades os aterros sanitários devem atender a uma demanda de 

disposição final diária de resíduos muito grande, por isso é comum a construção de 

aterros que apresentam células de resíduos enterradas e várias camadas de células 

escalonadas acima da superfície do terreno.  

 

2.3 BARREIRAS DE PROTEÇÃO  

 

As barreiras de proteção, ou liners, são caracterizadas por uma camada de 

baixa permeabilidade, construída com material natural, artificial ou, ainda, pela 

combinação dos dois. O objetivo destas barreiras é a impermeabilização do solo 

para que se possa evitar a percolação de fluidos. São aplicadas em diversas obras 

de engenharia, tais como: canais, reservatórios, diques, aterros sanitários e lagoas 

de tratamento de resíduos (LEITE, 1997).  

A escolha do tipo de barreira de proteção empregada, conforme Folkes 

(1982) é influenciada pelos seguintes fatores: 

 Contaminante ou resíduos em contato: visto que podem ocorrer efeitos 

diversos durante os processos de interação de diferentes contaminantes e 

solos; 

 Ambiente físico: a geologia, geoquímica, topografia, pedologia, clima e 

uso e ocupação da área devem ser conhecidos e quantificados; 

 Material constituinte do liner; 

 Taxa de infiltração; 
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 Vida útil do projeto 

 

2.3.1   Classificação  

 

Segundo Boff (1998) e Leite (2000) as classificações de barreiras de proteção 

mais usuais são as propostas por Viraraghavan (1987), Rowe (1988) e Daniel 

(1993): 

A classificação de Viraraghavan (1987), segundo Boff (1998), separa as 

barreiras de proteção em relação aos materiais constituintes. A primeira classe 

engloba os materiais naturais, que incluem solo compactado, concreto, emulsões 

asfálticas, solo-cimento, membranas de bentonita e misturas de areia e bentonita. A 

segunda classe abrange os materiais sintéticos, que incluem: polietileno 

clorosulfurado (Hypalon), cloreto polivinílico (PVC), polietileno (PE), geomembranas 

de polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno clorado e borracha butílica. 

Conforme a classificação de Rowe (1988), as barreiras de proteção podem 

ser classificadas em cinco categorias: depósitos argilosos naturais; barreiras 

argilosas compactadas; paredes de isolamento; depósitos rochosos naturais; 

coberturas sintéticas, incluindo geomembranas, jateamento de asfalto, concreto 

asfáltico hidráulico.  

A proposta de Daniel (1993) define três tipos de barreiras argilosas: naturais, 

compactadas e geossintéticos. Nas barreiras argilosas naturais a permeabilidade 

deve manter valores de 10-9 m/s ou menores e devem ser contínuas, sem fraturas, 

juntas e buracos. Os liners argilosos compactados são compostos a partir de solo, 

mas também podem conter materiais processados como bentonita ou, ainda, 

materiais sintéricos como os polímeros. As barreiras argilosas geossintéticas 

compreendem camadas de solo argiloso compactado intercaladas com membranas 

geossintéticas. 

Considerando o uso do solo, a classificação deste último autor se mostra a 

mais adequada para descrever os liners empregados nos aterros. 

  

2.3.2   Barreiras Simples e Compostas 

 

As barreiras simples são aquelas constituídas por um único tipo de material 



 

 

53 

 

impermeabilizante, como, por exemplo, somente um tipo de solo ou um material 

geossintético. 

Por outro lado, as barreiras compostas agregam mais de um elemento de 

impermeabilização, através de uma combinação de solos e materiais geossintéticos. 

Koerner (1998) apresentou três tipos de barreiras impermeabilizantes: uma 

composta por apenas uma camada de argila compactada (Compacted Clay Liner – 

CCL); outra por uma camada de CCL e uma de geomembrana; o terceiro tipo é 

constituído por um geocomposto argiloso (Geosyntetyc Clay Liner – GCL), uma 

geomembrana e uma camada de CCL, conforme apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - (A) Barreira argilosa compactada; (B) Sistema composto de Geomembrana + argila 
compactada; (C) Sistema composto de Geomembrana + GCL + argila compactada  

Fonte: Modificado de KOERNER (1998)  

 

A utilização de barreiras compostas é mais indicada, pois a combinação de 

materiais pode suprir as deficiências dos elementos empregados. Segundo Daniel 

(1993) com a combinação de materiais é possível suprir tanto as deficiências 

intrínsecas aos materiais quanto eventuais deficiências originadas na construção da 

barreira. 

Segundo Koerner (1998) a redução da percolação em barreiras compostas 

por geomembrana, CCL e GCL é significativa em relação a combinação de apenas 

geomembrana com CCL. Daniel (1993) também realizou comparações entre fluxos 

através de diferentes composições de barreiras de proteção, e, segundo os seus 

resultados, uma impermeabilização composta por CCL e geomembrana foi mais 

eficiente e apresentou menor fluxo em comparação com barreiras compostas 

apenas por CCL ou por geomembrana. 
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2.3.3   Materiais  

 

Conforme Daniel (1993) os requisitos mínimos recomendados dos materiais 

empregados nas barreiras de fundo de solo compactado, considerando solos de 

clima temperado, e visando obter uma condutividade hidráulica inferior a 10-7 cm/s 

são os seguintes: 

 Porcentagem de finos maior do que 20 a 30%; 

 Índice de plasticidade maior do que 7 a 10%; 

 Porcentagem de pedregulhos menor do que 30%; 

 Tamanho máximo das partículas entre 25 e 50 mm. 

Segundo CETESB (1993) os solos utilizados em aterros devem apresentar as 

seguintes características: 

 Classificação unificada: CL, CH, SC ou OH; 

 K < 10-7 cm/s; 

 Porcentagem que passa na peneira n° 200 maior que 30%; 

 Limite de plasticidade maior que 30%;  

 Índice de plasticidade maior que 15%; 

 Apresentar característica neutra ou básica, com pH maior ou igual a 7. 

 

2.3.4   Especificações para a construção de barreiras de proteção 

 

Segundo Quigley et al. (1987) as características essenciais da barreira de 

proteção, para que seja garantido o bom desempenho, são: 

 Minimização da ação do contaminante; 

 Alta capacidade de adsorção e retardamento dos contaminantes; 

 Elevada resistência a substâncias químicas e aos processos erosivos; 

 Habilidade natural de auto-depuração; 

 Boa flexibilidade; 

 Baixas taxas de expansão e contração. 

 

Segundo Daniel (1993) sistemas de barreiras protetoras de fundo compostas 

de camadas de solo compactado e, por exemplo, materiais geossintéticos, podem 
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ser vantajosas a curto e longo prazo, apresentando baixa condutividade hidráulica 

global devido a atenuação dos defeitos, tanto da geomembrana como do solo 

compactado, e minimização de problemas de trincas de secagem e fraturas. 

As camadas de solo compactado de uma barreira de proteção são 

executadas em camadas sucessivas até que se atinja a espessura de projeto. A 

execução destas camadas pode ser horizontal ou paralela, conforme a Figura 7. 

Segundo Sharma & Lewis (1994) é recomendável que o talude tenha uma inclinação 

de até 2.5H:1V para a execução de camadas paralelas, devido as limitações dos 

equipamentos de compactação.  

O arranjo paralelo é interessante, pois apresenta a capacidade de minimizar 

as imperfeições entre uma camada e outra, caso haja material impróprio em uma 

das camadas, as outras camadas podem isolar esta área (DANIEL, 1993).  

No arranjo horizontal a faixa deve ser larga o bastante para utilização do 

compactador. Se houver algum material impróprio em uma das camadas, que seja 

permeável, pode ocorrer fluxo horizontal para fora do aterro. Na execução deste 

método é comum realizar uma pequena inclinação das camadas para minimizar a 

tendência de infiltração e lixiviação entre as camadas (DANIEL, 1993).  

 

 
Figura 7 – Métodos de execução camada de solo compactado de uma barreira de proteção: (A) 

Camadas paralelas, (B) Camadas horizontais. 
Fonte: Modificado de DANIEL (1993) 

 

As prescrições de configuração para as barreiras de fundo variam em cada 

país, a Figura 8 apresenta especificações de revestimentos de fundo para RSU em 

diversos países. 

Observa-se que de modo geral o coeficiente de permeabilidade máximo 

permitido é de 10-9 m/s, com exceção da Alemanha que apresenta normas mais 

restritas e da França que determina uma camada de terreno natural, de 5,0m, e 

coeficiente de permeabilidade de 10-6 m/s. Entre as normas apresentadas, apenas o 
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Reino Unido, não indica o uso de geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade). 

No Brasil não há uma norma para critérios de projeto, construção e operação 

de aterros sanitários, porém no Estado de São Paulo, a CETESB (1993) determinou 

a necessidade de uma camada de impermeabilização inferior para os casos onde a 

distância entre o aqüífero e a disposição dos resíduos é da ordem de 1,5m e a 

condutividade hidráulica da camada de solo está entre 10-4 e 10-6 m/s.  

Para resíduos perigosos a recomendação da CETESB (1993) é de empregar 

a combinação de solos argilosos compactados com geomembranas, atendendo ao 

critério de que o lençol freático esteja a uma distância igual ou maior do que 1,5 m 

em relação a base do aterro e que o material da fundação apresente baixa 

condutividade hidráulica, k < 5 x 10-7 m/s.  

 

 
Figura 8 – Sistemas de Revestimentos de Fundo para aterros de RSU segundo regulamentações de 

diversos países.  
Fonte: Modificado de FERRARI (2005)  

 

Segundo McBEAN, ROVERS & FARQUHAR (1995) mesmo com a escolha 

de material ideal, as barreiras impermeáveis podem apresentar vazamentos se não 



 

 

57 

 

forem construídas corretamente. Os autores fizeram as seguintes sugestões, 

independentemente do tratamento do solo utilizado: 

 O solo utilizado deve ser selecionado apropriadamente em termos de teor 

de argila; 

 Uso de barreiras espessas para compensar a variabilidade de construção; 

 Os métodos construtivos devem ser cuidadosamente supervisionados, 

além de realizar testes de qualidade; 

 Estabelecimento de um programa de monitoramento efetivo para revelar 

falhas de construção antes que ocorram problemas graves; 

 Utilizar lisímetros em campo para monitorar a performance da 

impermeabilização. 

 

2.4 CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

 

Condutividade hidráulica é a propriedade de um meio poroso, de permitir a 

passagem de água ou outro fluído, com determinada vazão por unidade de área. 

Esta propriedade pode determinar a relação entre a descarga específica e o 

gradiente hidráulico que a origina. Nos solos saturados o estudo do fluxo baseia-se 

na Lei de Darcy (PINTO, 2002; SOUZA, 1976).  

Esta propriedade é representada pelo valor numérico do coeficiente de 

permeabilidade, expresso na equação 1. 

 

    AiQK                                                                 (Eq.1) 

 

Onde: 

Q = vazão percolada; 

K = coeficiente de permeabilidade; 

i  = gradiente hidráulico; 

A  = área da seção transversal à direção do fluxo. 

 

O gradiente hidráulico corresponde a perda de carga por unidade de 

comprimento, e é obtido através da divisão da diferença de altura das cotas 
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piezométricas pela distância horizontal, conforme a equação 2, sendo assim 

adimensional.  

 

    
L

ΔH
i                              (Eq.2) 

 

A condutividade hidráulica é o parâmetro determinante para avaliação da 

qualidade e escolha do material empregado na execução de uma barreira 

impermeabilizante. Esta propriedade está diretamente relacionada às propriedades 

do solo utilizado, ao grau de compactação e as características do fluido percolante 

ao qual a barreira estará sujeita. 

 

2.4.1   Fatores que influenciam a condutividade hidráulica 

 

Os principais fatores que afetam a condutividade hidráulica dos solos, 

segundo Lambe (1958), são: a estrutura, a composição mineralógica, o grau de 

saturação; o índice de vazios do meio e as características do fluído percolante.  

 

I) Estrutura do solo 

 

A estrutura do solo é um fator fundamental para a permeabilidade dos liners. 

Segundo Lambe (1958) os solos podem apresentar estrutura floculada ou dispersa, 

sendo que ambas são influenciadas pelo teor de umidade. A Figura 9 mostra a 

ocorrência de cada tipo de estrutura dos solos em função do teor de umidade e 

energia de compactação. 

A estrutura floculada ocorre quando o teor de umidade é baixo, neste caso as 

partículas se agrupam de tal modo que permitem a ocorrência de vazios, e assim 

uma maior percolação de fluidos.  

Na estrutura dispersa, o maior teor de umidade promove a hidratação das 

partículas o que provoca a expansão da dupla camada difusa. Nesse cenário as 

partículas se encontram mais dispersas e há a tendência de se orientarem de 

maneira paralela. 
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Figura 9 –  Variação da estrutura do solo em função da energia de compactação e teor de umidade 
Fonte: Modificado de LAMBE (1958)  

 

Nos casos em que a umidade é inferior a umidade ótima há ocorrência de 

estrutura floculada, pontos A e E da Figura 9. Quando a umidade é superior ao 

ponto ótimo há tendência do arranjo paralelo das partículas e a formação de uma 

estrutura dispersa, pontos C e D, Figura 9. 

 

II) Teor de Umidade e Energia de Compactação 

 

Mitchell, Hooper & Campanella (1965) analisaram fatores que influenciam a 

condutividade hidráulica, como a estrutura do solo, as condições de compactação e 

o método de compactação.  

O teor de umidade de compactação, segundo os mesmos autores, exerce 

influência na condutividade hidráulica. Foi identificado que amostras compactadas 

no ramo úmido da curva de compactação apresentaram menores valores de 

condutividade hidráulica. Assim, chegaram a recomendação de utilização do teor de 

umidade entre 2 e 4% acima do ponto de umidade ótima. A Figura 10 apresenta os 

resultados de condutividade hidráulica em função do teor de umidade. 

O aumento da energia de compactação, segundo Acar & Olivieri (1989) e 

Mitchell, Hooper & Campanella (1965), promove a redução da condutividade 

hidráulica. Com o aumento da energia há um decréscimo da quantidade de grandes 

poros e assim uma redução da permeabilidade. Mitchell, Hooper & Campanella 

(1965) observaram que a redução da condutividade hidráulica com o aumento da 
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energia de compactação foi obtida desde os pontos com menor teor de umidade. Os 

resultados destes autores, Figura 10, demonstram grande redução da 

permeabilidade no ponto próximo a umidade ótima. 

 

 

Figura 10 –  Resultados de condutividade hidráulica para diferentes energias de compactação. 
Fonte: Modificado de MITCHELL, HOOPER & CAMPANELLA (1965) 

 

Para a construção de uma barreira de proteção impermeável, portanto, é 

necessário levar em consideração intervalos de valores de teor de umidade (w), 

massa específica aparente seca (ρd) e energia de compactação. Daniel & Benson 

(1990) investigaram a relação entre estes parâmetros e a condutividade hidráulica. 

Através de uma análise abrangente definiram uma zona admissível englobando os 
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intervalos de valores destas variáveis que promovam a condutividade hidráulica 

desejada. 

Esta zona admissível, determinada por Daniel & Benson (1990), foi obtida por 

meio da prática construtiva, com o fim de atender os requisitos necessários de 

resistência ao cisalhamento, compressibilidade e condutividade hidráulica de 

barreiras impermeáveis. 

A proposta de Daniel & Benson (1990) determina uma metodologia para 

alcançar a zona admissível, através de ensaios de compactação e permeabilidade. 

O procedimento segue as seguintes etapas básicas: 

I) Os solos são compactados com três diferentes energias de compactação: 

proctor modificado, normal e reduzido para obtenção das curvas de 

compactação, conforme demonstrado na Figura 11 (A); 

II) As amostras de solo compactado são sujeitas ao ensaio de 

permeabilidade. Deve-se monitorar a saturação das amostras durante o 

procedimento. Os valores de condutividade hidráulica obtidos devem ser 

plotados em função do teor de umidade, conforme a Figura 11 (B); 

III) Para a identificação da zona aceitável deve-se identificar as amostras 

com resultados de condutividade hidráulica igual ou inferior ao padrão 

admissível, esta etapa é demonstrada na Figura 12 (A); 

IV) A zona admissível pode ser modificada, conforme Figura 12 (B), 

considerando demais fatores, tais como: resistência ao cisalhamento, atrito 

interfacial com geomembrana, consideração de expansão e contração e 

informações de trabalhabilidade e práticas locais. 

 

III) Granulometria e Índice de Vazios 

 

Segundo Pinto (2002), quanto menor o índice de vazios de um solo, menor 

serão os valores da condutividade hidráulica obtidos. É importante levar em 

consideração a textura do solo, pois se em sua composição granulométrica houver 

pouca quantidade de finos haverá uma maior permeabilidade, devido aos vazios 

deixados entre os grãos. A Tabela 1 relaciona os tipos de solo com valores de 

condutividade hidráulica. 
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Figura 11 – (A) Curvas de Compactação para diferentes energias; (B) Condutividade Hidráulica vs. 
Teor de Umidade 

Fonte: Modificado de DANIEL & BENSON (1990) 

 

 

Figura 12 – (A) Zona admissível em termos de teor de umidade (wot), massa específica seca (ρd) e 
condutividade hidráulica (K); (B) Zona admissível considerando outros fatores. 

Fonte: Modificado de DANIEL & BENSON (1990) 
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Tabela 1 – Valores típicos de condutividade hidráulica em relação aos tipos de solo. 

Tipo de Solo Condutividade Hidráulica (m/s) 

Argilas < 10-9 
Siltes 10-6 a 10-9 

Areias argilosas 10-7 
Areias finas 10-5 

Areias médias 10-4 
Areias grossas 10-3 

Fonte: PINTO (2002) 
 

Benson, Zhai & Wang (1994) realizaram um trabalho sobre a previsão de 

permeabilidade de revestimentos impermeabilizantes argilosos, no qual investigaram 

a influência da composição do solo na permeabilidade de barreiras de solos 

compactados. 

Benson, Zhai & Wang (op. cit.) demonstraram o quanto a granulometria do 

solo pode afetar a condutividade hidráulica comparando a porcentagem de cada 

fração granulométrica com os resultados de condutividade obtidos, conforme a 

Figura 13.  

 

 
Figura 13 –  Condutividade Hidráulica versus: (A) Porcentagem de pedregulho; (B) Porcentagem de 

areia; (C) Porcentagem de finos; (D) Porcentagem de argila. 
Fonte: Modificado de Benson, Zhai & Wang (1994) 
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Conforme a Figura 13, o limite inferior demonstra que para obter um coeficiente 

de permeabilidade menor do que 10-7 cm/s, o solo, sem tratamento, deve conter uma 

porcentagem de finos maior que 30%. 

 

IV) Mineralogia 

 

A composição mineralógica do solo também exerce grande influência na 

condutividade hidráulica. Segundo Yong, Mohamed & Warkentin (1992), as 

substituições isomórficas e elétrons livres das partículas de argila criam 

oportunidades para a interação com os cátions da solução. Assim, partículas que 

apresentam maior área de superfície exposta, ou seja, maior área específica, terão 

maior interação com os fluidos presentes no solo. 

Mesri & Olson (1971) estudaram os argilominerais montmorilonita, ilita e 

caulinita para determinar o comportamento da condutividade hidráulica em cada um. 

A montmorilonita, que apresenta ligações mais fracas entre suas camadas 

constituintes, permite uma maior superfície de contato, e, portanto, garante uma 

maior interação com as partículas de água, em relação aos outros dois 

argilominerais estudados.  

Segundo os mesmos autores as principais variáveis mecânicas que diferem a 

permeabilidade dos diferentes tipos de argilas são o tamanho, formato e arranjo das 

partículas de argila. Foi observado que a montmorilonita apresenta menor 

condutividade hidráulica, em segundo lugar a ilita e em terceiro a caulinita. A ilita é 

de cerca de 200 vezes mais permeável do que a montmorilonita, e a caulinita é de 

cerca de 200.000 vezes mais permeável, considerando um mesmo índice de vazios. 

 

V) Características do fluido 

 

As propriedades dos líquidos percolante, segundo Sharma & Lewis (1994), 

podem influenciar na condutividade hidráulica nas barreiras de solo compactado. 

Quando o fluido apresenta uma alta viscosidade a condutividade hidráulica tende a 

diminuir, ou seja, são inversamente proporcionais. Variações de temperatura podem 

alterar a viscosidade do fluido, e, portanto, alterar a condutividade hidráulica. 
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Os mesmos autores lembram que estas características são facilmente 

explicáveis para os solos granulares, e que para os solos argilosos há outras 

variáveis como as interações físico-químicas entre o fluido e as partículas do solo. 

Em solos argilosos, então, devem ser consideradas outras características como: 

troca iônica, concentração de cátions e constante dielétrica. 

 

2.5 MECANISMOS DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 

 

Os mecanismos de migração de contaminantes em subsuperfície envolvem 

os processos de advecção e dispersão hidrodinâmica, sendo que este último pode 

ser subdividido em dispersão mecânica e difusão molecular. 

 

2.5.1   Advecção 

 

Advecção consiste no processo pelo qual os solutos são carregados pela 

água em movimento, assim a direção e taxa de transporte coincidem com a da água. 

Devido a advecção os solutos não reativos, ou seja, não sujeitos a reações químicas 

e biológicas, são transportados com uma velocidade igual a velocidade linear média 

da água, como pode ser observado na equação 3 (SHACKELFORD, 1993; 

SCHINCARIOL & ROWE, 2000). 

 




 S                               (Eq.3) 

 

Sendo que 
S  corresponde a velocidade linear média da água, a velocidade 

de percolação da água e   a porosidade do solo. 

Segundo Fetter (1999) a velocidade linear média é a taxa correspondente ao 

fluxo de água que ocorre através da seção transversal do espaço poroso, ou seja, é 

a velocidade do fluxo através dos vazios.  

Segundo Shackelford (1993), a equação 3 pressupõe que todos os vazios do 

material poroso podem conduzir o fluxo. O fluxo é dado pela lei de Darcy, que para 

um fluxo unidimensional é descrita pela equação 4. 
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Q





                            (Eq.4) 

 

Sendo Q  a vazão da água, A  corresponde a área da seção transversal 

ortogonal à direção do fluxo, K  a condutividade hidráulica, h  a carga hidráulica 

total, x  é a distância da direção do fluxo e i  o gradiente hidráulico. 

Considerando que todos os solutos são carregados pelo fluxo, com uma 

velocidade “s", o fluxo advectivo pode ser expresso através da equação 5. 

 

cKiccJ sA                           (Eq.5) 

 

Onde 
AJ  representa o fluxo de massa advectivo e c  corresponde a 

concentração de soluto na fase líquida, ou seja, massa de soluto por volume da 

solução. 

 

2.5.2   Dispersão Hidrodinâmica 

 

A dispersão hidrodinâmica consiste no espalhamento de massa em áreas 

além do que pode ser atingido pela advecção, ou seja, em direções diferentes ou no 

mesmo sentido do fluxo. Os íons e moléculas tendem a se afastar da trajetória 

principal, alguns com velocidades maiores do que outros, o que causa a diluição da 

solução. Este fenômeno ocorre devido a dois processos diferentes: dispersão 

mecânica e difusão molecular (FREEZE & CHERY, 1979; SCHINCARIOL & ROWE, 

2000). O coeficiente de dispersão hidrodinâmica é expresso pela equação 6. 

 

*DDD mh                              (Eq.6) 

 

Sendo que hD  corresponde ao coeficiente de dispersão hidrodinâmica, mD  ao 

coeficiente de dispersividade e *D  ao coeficiente de difusão efetiva. 
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2.5.2.1 Difusão molecular 

 

A difusão molecular, ou simplesmente difusão, é o processo pelo qual os 

constituintes iônicos ou moleculares se movem sob a influência da atividade cinética 

na direção do gradiente de concentração. As moléculas se movimentam para as 

regiões de menor concentração até o equilíbrio ser atingido, ou seja, a difusão 

somente se encerra quando não houver gradiente de concentração e pode ocorrer 

mesmo na ausência de qualquer movimento hidráulico da solução. Se a solução 

estiver fluindo, a dispersão atua juntamente com a dispersão mecânica, que causa a 

mistura dos constituintes moleculares (FREEZE & CHERY, 1979). 

A massa de substância difusiva passando por uma determinada seção 

transversal por unidade de tempo é proporcional ao gradiente de concentração, o 

que pode ser expressa pela primeira lei de Fick, equação 7, considerando 

movimento em uma dimensão (SHACKELFORD, 1993). 

 

x

c
DJD




 0                              (Eq.7) 

 

Onde JD corresponde ao fluxo de massa difusiva, c a concentração do soluto, 

x a distância da direção do fluxo, D0 o coeficiente de difusão da solução livre e c/x 

o gradiente de concentração. 

Em meios porosos, segundo Shackelford (1993), é utilizada a lei de Fick 

modificada para representar fluxo de massa difusiva, equação 8.  

 

x

c
*DJD




                            (Eq. 8) 

 

O coeficiente D* representa o coeficiente de difusão efetivo e pode ser 

definido pela equação 9. 

 

0D*D                              (Eq. 9) 

 

Sendo que  consiste na tortuosidade do meio, equação 10, que é uma 

propriedade definida como a relação entre o comprimento em linha reta entre os 
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extremos de um caminho de fluxo tortuoso (Lr) e o comprimento real deste caminho 

(Le). 

 

2













e

r

L

L
                           (Eq.10) 

 

Como o comprimento de Le é maior do que L,  será sempre menor que 1,0 e, 

consequentemente D* é menor que D0. 

Segundo Fetter (1999) nos sistemas em que a concentração muda em 

relação ao tempo, o processo difusivo é representado pela segunda lei de Fick, 

equação 11. 
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                      (Eq.11) 

 

Sendo que c/t representa a variação da concentração ao longo do tempo. 

 

2.5.2.2 Dispersão mecânica 

 

A dispersão mecânica, de acordo com Shackelford (1993), envolve o 

espalhamento do soluto devido a variações da velocidade de fluxo. Com uma visão 

microscópica, estas variações podem ser explicadas por três causas:  

1) Considerando um mesmo poro, o fluido irá se mover mais rápido no centro 

do poro, diminuindo nas regiões próximas as paredes do poro devido ao 

atrito, Figura 14 (A); 

2) Em um poro entre duas partículas, a velocidade do fluxo será maior onde o 

poro apresentar uma menor área transversal, Figura 14(B); 

3) Alguns fluidos percorrem trajetos entre os poros maiores que outros para 

percorrer a mesma distância linear, Figura 14 (C). 

 

Segundo Fetter (1999) e Shackelford (1993) o fluxo da dispersão mecânica é 

usualmente descrito pela Lei de Fick, equação 12, para uma situação 

unidimensional. 
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                            (Eq.12) 

 

Onde Jm corresponde ao fluxo de dispersão dinâmica, c é a concentração do soluto 

e x é a distância da direção do fluxo. 

 
Figura 14 –  Dispersão microscópica nos solos (A) efeito da velocidade de distribuição da velocidade 

através de um único poro, (B) efeito da variação do tamanho dos poros, (C) efeito da 
tortuosidade dos canais de poros. 

Fonte: Modificado de SHACKELFORD (1993). 

 

Como o fluxo do soluto não ocorre apenas no sentido do fluxo de água 

devemos considerar a dispersão que ocorre no mesmo sentido, denominada como 

dispersão longitudinal, equação 13, e a dispersão que ocorre na direção 

perpendicular ao fluxo, denominada dispersão transversal, equação 14 (FETTER, 

1999). 

 

LLmD                         (Eq.13) 

TTmD                         (Eq.14) 

 

Onde αL corresponde ao coeficiente de dispersividade longitudinal, αT ao 

coeficiente de dispersividade transversal, L e T correspondem a velocidade linear 

média na direção longitudinal e transversal, respectivamente. 
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2.5.3   Mecanismos de transporte combinados 

 

Segundo Shackelford (1993) o fluxo total de massa unidimensional do soluto, 

ou contaminante, pode ser definido como a soma dos fluxos de advecção e 

dispersão hidrodinâmica, equação 15 e 16. 

 

mDA JJJJ                        (Eq.15) 
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c
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                        (Eq.16) 

 

2.6 ESTABILIZAÇÃO QUÍMICA 

 

O solo é um material muito variável e complexo e, dependendo da situação, 

pode ou não atender as características e propriedades exigidas nos projetos. A partir 

deste ponto uma decisão deve ser tomada que é aceitar o material com suas 

características naturais adaptando o projeto, descartar o material local ou alterar as 

propriedades do solo a fim de se criar um novo material que atenda os requisitos do 

projeto. Esta última opção é atrativa devido à grande disponibilidade e baixo custo 

deste material e, portanto, justifica sua utilização em grande escala em obras de 

engenharia (INGLES & METCALF, 1972). 

Por meio de processos de estabilização as propriedades do solo podem ser 

modificadas melhorando o seu comportamento do ponto de vista de aplicação a 

engenharia. A estabilização de solos, segundo Caputo (1987), pode ser dividida em 

duas categorias:  

 Estabilização mecânica: a granulometria do solo é mantida ou corrigida 

através de mistura com outros materiais, antes de realizar a compactação, a 

fim de promover um aumento da coesão ou do ângulo de atrito interno;  

 Estabilização química: é incorporada ao solo uma substância que provoca 

um aumento da sua coesão ou que o impermeabilize, diminuindo a perda de 

resistência pela ação da água. A adição de resinas, cloretos, betumes, 

cimento e cal são exemplos de estabilização química. 

 



 

 

71 

 

A estabilização com cloretos, segundo Silveira (196?), pode sofrer com a 

lixiviação dos sais quando há movimentação de água subterrânea. Conforme o 

mesmo autor, o emprego de resinas em solos não apresenta grande durabilidade, 

principalmente em climas tropicais. A estabilização com betume pode ser executada 

com emulsão de asfalto ou alcatrão e, de acordo com EPA (1983), as emulsões 

asfálticas não são suficientemente impermeáveis e requerem uma segunda camada 

impermeabilizante como um selante betuminoso. Segundo Lima (1981) a 

estabilização química com cimento é a mais difundida e de acordo com EPA (1983) 

pode apresentar limitações, mas é eficaz na contenção de contaminantes. A 

estabilização com cal, conforme Lima (1981) merece atenção devido a 

potencialidade de aplicação nos solos brasileiros. 

O meio de estabilização apresentado neste trabalho será com misturas de 

solo-cal e solo-cimento, devido ao seu potencial e facilidade de utilização. 

 

2.6.1 Estabilização com Cimento 

 

Na estabilização do solo com cimento, procura-se produzir o solo-cimento, 

produto resultante da mistura de solo, cimento e água que, produzida com uma 

dosagem apropriada, definida por ensaios de laboratório, compactada no teor ótimo 

de umidade e sob a máxima densidade, adquire resistência e durabilidade através 

das reações de hidratação do cimento (ABCP, 1986). 

Este tipo de estabilização, de acordo com Silveira (1966), foi iniciada nos 

Estados Unidos por volta de 1935. No Brasil é utilizado desde 1945, quando foi 

empregado na construção de uma casa de bombas para abastecimento das obras 

do porto de Santarem (PA).  

Segundo Segantini (2000), as principais aplicações de solos estabilizados 

com cimento até hoje são: fabricação de tijolos, material para base e sub-base de 

pavimentação, revestimentos de barragens de terra, pavimentação de pátios 

industriais e estacionamentos de veículos, construção de silos aéreos e 

subterrâneos, em canais de irrigação, etc. 

A classificação do solo-cimento pode ser feita em duas categorias: Solo-

cimento compactado (SCC); e Solo-cimento plástico (SCP). No SCC a água é 

adicionada em quantidade suficiente, de modo a possibilitar a máxima compactação 
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e a ocorrência das reações de hidratação do cimento. E para o SCP a água é 

adicionada até que se obtenha um produto de consistência plástica, com aspecto 

similar ao de uma argamassa de emboço. O SCP exige uma quantidade maior de 

cimento para se obter as mesmas mudanças de propriedades do SCC (ANDRADE 

FILHO, 1989; SEGANTINI, 2000). 

Do ponto de vista da engenharia as principais diferenças entre as 

modificações de solo produzidas pelo SCC e SCP são resistência à compressão, 

cisalhamento e flexão e módulos de elasticidade e permeabilidade (BUILDING 

RESEARCH ADVISORY BOARD, 1969). 

Segundo Silveira (1966), os principais fatores que exercem influência nas 

propriedades do solo-cimento são: tipo de solo, quantidade de cimento, teor de 

água, grau de compactação e o processo de mistura adotado. 

 

2.6.1.1 O Cimento Portland 

 

Para Mehta & Monteiro (1994), o cimento é um aglomerante hidráulico 

produzido pela moagem do clínquer, que consiste fundamentalmente de silicatos de 

cálcio hidratados. Utiliza, ainda, uma ou mais formas de sulfato de cálcio como um 

produto de adição, usualmente, em torno de 5%, na forma de gipsita (CaSO4), com o 

propósito de inibir a pega instantânea do clínquer. 

Os silicatos e aluminatos presentes no cimento, ao serem misturados com 

água, hidratam-se e produzem endurecimento da massa, podendo, assim oferecer 

grande resistência mecânica. 

Os principais constituintes do cimento Portland são: cal (CaO ou C), sílica (SiO2 

ou S), alumina (Al2O3 ou A), óxido de ferro (Fe2O3 ou F), a magnesita (MgO ou M), 

álcalis (Na2O e K2O) e sulfatos (SO3 ou S). Sendo os quatro primeiros os principais 

componentes, que derivam os compostos mais importantes para as propriedades do 

produto (PETRUCCI, 2005). 

Segundo Neville (1997), os principais compostos do cimento Portland são: o 

Silicato Tricálcico (C3S), o Silicato Dicálcico (C2S), o Aluminato Tricálcico (C3A) e o 

Ferroaluminato Tetracálcico (C4AF).  

Estes compostos, ao se hidratarem, cristalizam-se em 3 fases distintas: 

silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), cristais de hidróxido de cálcio (CH) e 
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sulfoaluminatos de cálcio ou etringita (AFt). A Tabela 2 mostra as abreviações 

usuais dos compostos da hidratação do cimento e dos óxidos individuais. 

 

Tabela 2 – Abreviação dos óxidos e compostos usuais. 

Óxidos Abreviação Compostos Abreviação 

CaO C 3CaO . SiO2 C3S 
SiO2 S 2CaO . SiO2 C2S 
Al2O3 A 3CaO . Al2O3 C3A 
Fe2O3 F 4CaO . Al2O3 . Fe2O3 C4AF 
MgO M 3CaO . 2SiO2 . H2O C3S2H3 

a 
SO3 S 6CaO . Al2O3 . 3SO3 . 32H2O AFt b 
H2O H 4CaO . Al2O3 . SO3 . 12H2O AFm b 

(a)
 Há outros arranjos possíveis capazes de formar composto semelhante, assim todos serão 

nomeados como C-S-H; 
(b)

 Pode conter Fe no lugar de Al; no AFm, pode ocorrer a substituição de 2OH por SO4. 
Fonte: MEHTA & MONTEIRO (1994); GLASSER (1997). 

 

Segundo Mehta & Monteiro (2008), as AFt ocupam cerca de 15 a 20% do 

volume da pasta endurecida, sendo a fase de menor destaque para o 

desenvolvimento das propriedades da pasta. Durante os primeiros estágios da 

hidratação a reação sulfato/alumina favorece a formação de etringita. 

Os C-S-H representam entre 50 e 60% do volume de sólidos da pasta 

hidratada de cimento Portland, sendo responsáveis pelas resistências mecânicas 

adquiridas após o endurecimento. Os C-S-H possuem uma composição química que 

varia de acordo com a relação água/cimento, temperatura e idade de hidratação. 

(MEHTA & MONTEIRO, 2008) 

Os CH, também chamados de portlandita, constituem 20 a 25% do volume de 

sólidos da pasta hidratada e diferentemente dos C-S-H, apresentam estequiometria 

definida, Ca(OH)2. Isso tende a causar a formação de grandes cristais com uma 

morfologia prismática hexagonal (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Para uma melhor compreensão Scrivener (1989) elaborou um diagrama 

esquemático do desenvolvimento estrutural durante a hidratação do cimento (Figura 

15). 
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     (a)                (b)               (c)                   (d)                  (e)               (f) 

Figura 15 - Desenvolvimento da microestrutura durante a hidratação do cimento Portland.  
Fonte: SCRIVENER (1989)  

 

Segundo o que é sugerido por Scrivener (1989), o desenvolvimento da 

microestrutura da pasta de cimento durante a hidratação dá-se da seguinte forma: 

visualiza-se o grão de cimento anidro (a); após 10 minutos: há formação de gel C-S-

H e etringita (AFt) (b); em 10h há formação de produtos de hidratação externa (C-S-

H) pela reação de C3S e AFt, formando um envoltório no grão anidro situado a 1 μm 

deste (c); em 18h temos a hidratação secundária da etringita (AFt) formando longos 

bastonetes, ou hidratação interna (d); entre 1 a 3 dias há formação de monosulfato 

(AFm) internamente ao envoltório pela reação de C3S com AFt (e); em 14 dias 

ocorre o preenchimento do espaço de 1μm entre o envoltório e o grão anidro pela 

formação de C-S-H oriundo da hidratação interna. O C-S-H proveniente da 

hidratação externa torna-se mais fibroso (f). 

 

2.6.2   Estabilização com Cal 

 

A estabilização de solos com cal é muito similar a estabilização com cimento, 

e apresentam o mesmo procedimento de produção e de ensaios. A principal 

diferença se dá pela melhor relação da cal com solos argilosos e do cimento com 

solos arenosos (INGLES & METCALF, 1972). 

O uso da cal com o fim de estabilização dos solos acompanha o 

desenvolvimento das civilizações há muitos anos. Silva (1991) afirma que a muralha 

da China, com construção datada no século III, é uma das mais antigas obras onde 
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se utilizou a estabilização de solo com cal. Os romanos, segundo Silveira (196?), 

utilizaram cal em grande escala para fins rodoviários, há 2000 anos.  

Mesmo com a utilização milenar, o uso desta técnica foi mínimo até a 

segunda guerra mundial, que foi um marco no desenvolvimento desse tipo de 

estabilização. Grande parte do desenvolvimento desta técnica deve-se ao “Texas 

Highway Department” que, a partir de 1945, desenvolveu trabalhos de pesquisa com 

elaboração de pistas experimentais (LIMA, 1981). 

A estabilização com cal pode ser alcançada com o uso de hidróxido de cálcio 

(cal hidratada) ou pelo óxido de cálcio (cal viva ou cal virgem). O efeito da 

estabilização depende do ataque químico da cal sobre os argilominerais para 

ocasionar a formação de compostos cimentantes, como os silicatos de cálcio. A cal 

hidratada é a mais utilizada para este fim, pois a cal virgem apresenta maior 

dificuldade de estoque e manipulação, principalmente em regiões úmidas (INGLES 

& METCALF, 1972). 

 

2.6.2.1 A Cal 

 

A cal é um aglomerante resultante da calcinação de rochas carbonáticas 

(Calcários e Dolomitos), sendo que o produto desta calcinação, que contém 

predominantemente óxidos de cálcio, exibe estrutura porosa e formato idênticos aos 

dos grãos da rocha original, sendo denominada de cal viva (BAUER, 1985; 

GUIMARÃES, 2002). 

  A cal viva é composta por óxidos de cálcio ou cálcio-magnésio. O processo 

de calcinação do calcário, onde o carbonato de cálcio da rocha é reduzido a óxido 

de cálcio é descrito na reação 1. Quando ocorre a calcinação do dolomito, ou 

calcário dolomítico, que contém carbonatos de cálcio e magnésio em sua formação 

a calcinação ocorre conforme a reação 2 (GUIMARÃES, 2002). 

 

CaCO3 + calor             CaO + CO2                (1) 

 

CaCO3.MgCO3 + calor             CaO.MgO + 2CO2       (2) 
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O produto de cada reação recebe um nome diferenciado, sendo que o óxido 

de cálcio, reação 1, recebe o nome de cal calcítica e o produto misto deste com o 

óxido de magnésio, é denominado como cal dolomítica.  

Através da hidratação da cal viva é obtida a cal hidratada. Guimarães (2002) 

descreve esta reação como “reações de fases sólido-líquida”, sendo que, conforme 

a quantidade de água adicionada, o produto da reação pode ser seco ou com 

aspectos de lama, creme ou solução saturada. A reação 3, demonstra o processo de 

produção da cal hidratada. 

 

CaO + H2O             Ca(OH)2                           (3) 

 

Segundo Guimarães (2002), as cales comercializadas no Brasil apresentam 

as propriedades descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Descrição da composição das cales comercializadas no Brasil. 

Tipo de Cal 
CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

Insolúvel 
no HCl 

(%) 

Fe2O3 

+Al2O3 

(%) 

Perda 
ao Fogo 

(%) 

CO2  
(%) 

SO3  
(%) 

Cal Virgem 
Cálcica 

90-98 0,1-0,8 0,5-3,5 0,2-1,0 0,5-5,0 0,2-3,8 0,1-0,6 

Cal Hidratada 
Cálcica 

70-74 0,1-0,4 0,5-2,5 0,2-0,8 23-27 1,5-3,5 0,1-0,0 

Cal Hidratada 
Dolomítica 

39-61 15-30 0,5-18,2 0,2-1,5 19-27 3,0-6,0 0,02-0,2 

Cal Virgem 
Dolomítica 

51-61 30-37 0,5-4,5 0,2-1,0 0,5-4,5 0,05-0,1 0,05-0,1 

Fonte: Modificado de Guimarães (2002) 

 

2.6.3 Reações Solo-Estabilizante 

 

Ocorrem várias reações e interações entre os constituintes das misturas de 

solo-cal e solo-cimento. Estas reações podem ser de efeito imediato ou ocorrer a 

longo prazo. Sendo que no início do processo os efeitos imediatos, segundo Thomé 

(1994), são provocados pelas reações de troca catiônica e floculação. As reações de 

ação lenta, segundo o mesmo autor, são responsáveis pelo ganho de resistência da 

mistura, provocadas pela formação de silicatos ou aluminatos, com propriedades 

cimentantes. 
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Seguem as reações mais importantes e principais promotoras das alterações 

das propriedades do solo.  

 

I) Troca Catiônica 

 

A primeira reação que ocorre na estabilização dos solos é a troca catiônica 

entre os íons disponibilizados pelo agente estabilizante e os íons trocáveis do solo. 

A superfície dos argilominerais são deficientes em cargas, devido as substituições 

isomórficas, e para neutralizar esta deficiência da estrutura cristalina, cátions e 

moléculas de água são atraídos para a superfície de clivagem carregada 

negativamente. Esse fator resulta em uma separação de duas camadas, chamada 

de dupla camada difusa (PRUSINSKI & BHATTACHARJA, 1999).  

Os íons monovalentes como o Na+ ou o K+ são os principais cátions que 

formam a dupla camada, juntamente com moléculas de água. Estes íons são 

facilmente substituídos por cátions de maior valência como o cálcio ou magnésio. 

Segundo Grim (1953) vários cátions podem trocar de posição com o sódio, segundo 

a ordem preferencial Na+ < K+ < Ca2+ < Mg2+ < Al3+, ou seja, os cátions de menor 

valência podem ser trocados pelos de maior valência.  

 

II) Floculação e Aglomeração 

 

Após o início das trocas catiônicas as partículas de argila se tornam 

eletricamente atraídas umas pelas outras com o aumento dos eletrólitos, aumento 

do pH e diminuição da dupla camada provocada pela troca pelos íons de cálcio. Este 

processo tem como consequência a floculação ou agregação, onde as partículas de 

argila do solo alteram a sua estrutura paralela para uma orientação mais aleatória 

(PRUSINSKI & BHATTACHARJA, 1999; THOMPSON, 2005). 

A argila então ocorre como agregados de partículas argilosas, comportando-

se como se fosse um silte, com menor plasticidade. 
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III) Reações Cimentantes 

 

Estas reações ocorrem apenas nas misturas de solo-cimento e correspondem 

as reações de hidratação do cimento, nas quais o silicato de cálcio hidratado (C-S-

H) e aluminato de cálcio hidratado (C3AH6 ou C-A-H) são formados e agem como 

aglomerantes das partículas da mistura de solo. Os produtos da hidratação do 

cimento preenchem parte dos vazios da massa e unem os grãos adjacentes do solo, 

conferindo resistência inicial (MEHTA & MONTEIRO, 2008; PRUSINSKI & 

BHATTACHARJA, 1999). 

 

IV) Reações Pozolânicas 

 

Segundo Transportation Research Board (1976) consideram-se reações 

pozolânicas aquelas que ocorrem entre a sílica e alumina do solo e o hidróxido de 

cálcio, inseridos no solo pelo cimento ou cal, que formam agentes estabilizantes 

como o C-S-H e C-A-H. As possíveis fontes de sílica incluem os minerais de argila, 

quartzo, feldspatos, micas e outros silicatos e alumino-silicatos similares, tanto na 

forma cristalina como amorfa. 

Esta reação ocorre tanto nas misturas de solo-cimento como nas de solo-cal 

e são responsáveis pelo contínuo aumento da resistência mecânica. A adição do 

estabilizante libera íons hidroxilas, o que eleva o valor do pH, aumentando, assim, a 

solubilidade e reatividade da sílica e alumina presentes no solo (LIMA, 1981; 

PRUSINSKI & BHATTACHARJA, 1999). 

Resumidamente as reações pozolânicas que podem ocorrem em misturas de 

solo-cal e solo-cimento são descritas nas reações 4 e 5: 

 

   CH + S + H                C-S-H         (4) 

 

   CH + A + H                C-A-H         (5) 

 

Os efeitos de cada reação mostram que a ocorrência da troca catiônica, 

floculação e aglomeração das partículas de argila, podem promover um aumento da 

condutividade hidráulica. Com o desenvolvimento das reações pozolânicas e de 
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hidratação do cimento o material se torna mais denso e os vazios são preenchidos, 

o que pode causar uma redução na condutividade hidráulica (ADASKA, 1985). 

 

2.6.4 Fatores que afetam a estabilização 

 

I) Tipo de Solo 

 

O tipo de solo é o primeiro fator a ser considerado no dimensionamento de 

uma estabilização, em teoria, qualquer tipo de solo pode ser estabilizado com cal e 

cimento, porém, do ponto de vista prático, deve-se considerar as implicações 

econômicas e de trabalhabilidade do material. Para o solo-cimento o custo de 

fabricação aumenta em função do teor de argila, já para o solo-cal este parâmetro 

não é representativo (SILVEIRA,1966). 

Nas misturas de solo-cimento a existência de grãos de areia grossa e 

pedregulhos são benéficos, pois estes materiais inertes podem atuar como 

enchimento, assim maiores quantidades de cimento ficam disponíveis para 

aglomerar os grãos menores (SEGANTINI, 2000). 

Thompson (1966) realizou estudos com solo-cal utilizando solos do Estado de 

Illinois nos Estados Unidos. Este autor destacou que solos com argilominerais do 

grupo montmorilonita apresentam as maiores reatividades solo-cal e que os 

parâmetros de classificação do solo, como porcentagem da fração argila, limite de 

liquidez e índice de plasticidade, não são indicativos da reatividade solo-cal. 

Segundo Ingles & Metacalf (1972) para definir a eficácia e o melhor 

estabilizante a ser aplicado no solo devem ser realizados testes prévios com o solo 

estabilizado, avaliando as características relevantes para o projeto. Porém, de um 

modo geral, quando o solo é mais argiloso o uso de cal é mais recomendável e para 

solos mais granulares a estabilização com cimento mostra-se mais eficaz. 

Para a estabilização com solo-cimento, de acordo com Adaska (1985), 

geralmente são empregados solos granulares com pelo menos 5% de finos e não 

mais do que 35%. Para estabilizar um solo argiloso com cimento ou um solo 

granular sem finos é necessário uma quantidade muito grande de cimento. 
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II) Tipo de Estabilizante 

 

O tipo de estabilizante empregado não é tão relevante quando comparamos 

tipos de cal, ou tipos de cimento entre si, porém as reações que a cal e o cimento 

proporcionam apresentam grandes diferenças, gerando produtos finais diferentes 

(LIMA, 1981). 

Nas misturas solo-cimento os efeitos do estabilizante são devidos a interação 

com o solo e, também, as propriedades do cimento. Nas misturas solo-cal os efeitos 

do agente estabilizante dependem fundamentalmente das interações da cal com o 

solo. 

 

III) Teor de Estabilizante 

 

A quantidade aplicada de cada estabilizante deve ser dosada 

adequadamente, de modo que atinja um ponto máximo de melhor efeito desejado 

com menor utilização de material. O teor de cal ou cimento deve ser dosado em 

função das características do solo, do teor de umidade e do tempo de cura (LIMA, 

1981; SEGANTINI, 1994). 

Segundo Silveira (1966), a determinação do teor de cimento mais 

conveniente deve ser feita após análise de ensaios de durabilidade e resistência à 

compressão simples moldadas em laboratório. A dosagem do solo-cimento, de 

acordo com ABCP (1986), deve ser feita experimentalmente, através de testes com 

diferentes teores de cimento até se obter o menor teor capaz de estabilizar o solo. 

O teor de estabilizante a ser empregado deve, então, ser dosado através de 

testes referentes ao objetivo da aplicação do material. 

 

IV) Teor de Umidade 

 

A quantidade de água deve ser tal que possibilite a hidratação e reações do 

estabilizante utilizado com o solo, além de melhorar a trabalhabilidade e facilitar o 

processo de compactação.  
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V) Cura 

 

É importante que sejam garantidas as condições de cura do solo tratado com 

cal e cimento, para que as reações de duração lenta ocorram adequadamente. O 

solo estabilizado com cal sofre a maior influência da cura, pois as reações que 

originam o material cimentante são de longa duração (reações pozolânicas). Estas 

reações podem ser aceleradas com, por exemplo, aumento da temperatura (INGLES 

& METACALF, 1972).  

 

VI) Compactação 

 

A compactação do solo consiste na prática de aplicar cargas dinâmicas com 

objetivo de aumentar a densidade e ganhar resistência, portanto devem-se realizar 

os ensaios de compactação previamente e, em campo, aplicar energia suficiente 

para se atingir o grau de compactação estipulado. 

Segundo Freire (1976) a mistura de solo-cimento com solo argiloso é mais 

sensível a umidade do que misturas com solo arenoso. Para misturas de cimento 

com solo argiloso é recomendado que seja feita a compactação com teor de 

umidade igual ou superior a ótima, e para solos arenosos deve ser igual ou 

levemente inferior à ótima. 

 

VII) Atraso na compactação 

 

Segundo Ingles & Metacalf (1972), para misturas de solo-cimento, o atraso na 

compactação é uma das principais causas de perda de resistência, pois o processo 

de hidratação inicia e começa a formar produtos cimentantes entre as particulas não 

compactadas. A mistura se torna mais difícil para compactar e a densidade final 

alcançada é menor. 

Como as misturas de solo-cal não apresentam cimentação rápida, os efeitos 

do atraso, de algumas horas, na compactação não tem tanta influência na 

estabilização dos solos (INGLES & METACALF, 1972). Segundo Sivapullaiah, 

Prashanth & Sridharan (1998) o atraso de 24 horas ou vários dias, provoca grandes 

perdas de resistência no solo-cal. 
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VIII) Presença de Matéria Orgânica 

 

Em solos altamente orgânicos tanto o cimento como a cal não apresentaram 

desempenho apropriado na estabilização. Ambos podem servir como fonte de cal 

para a matéria orgânica e, deste modo, as reações de estabilização serão 

prejudicadas. Segundo Silveira (1966), o teor de matéria orgânica no solo deve ser 

limitado a no máximo 2%. 

A matéria orgânica no solo pode retardar a hidratação do cimento porque 

absorve preferencialmente os íons de cálcio. A fim de evitar que a matéria orgânica 

prejudique as reações do solo-cimento pode-se adicionar cal ou cloreto de cálcio 

para atuarem como fontes de cálcio (INGLES & METACALF, 1972). 

 

IX) Presença de Sais 

 

Certos tipos de sais, como os sulfatos afetam a hidratação do cimento e são 

comprovadamente deletérios ao solo-cimento. A recristalização dos sulfatos podem 

provocar expansões e rupturas na estrutura do solo-cimento. Estas reações dos 

sulfatos com o solo-cimento ocorrem devido à interação com as partículas de argila 

(INGLES & METACALF, 1972). 

Segundo a National Lime Association (NLA, 2001), para que ocorram reações 

prejudiciais é preciso a presença de alumínio, cálcio, sulfato e água. Juntos estes 

elementos podem formar minerais sulfoaluminatos de cálcio hidratados, que 

apresentam grande capacidade de expansão, um destes minerais é a etringita.  

Na fabricação de solo-cal, a medida mais adequada para solucionar este 

problema, de acordo com a NLA (2001), é forçar o início destas reações antes da 

compactação, fornecendo os elementos necessários e retardando a compactação. É 

importante verificar a quantidade de sulfatos presentes no solo, para solos com até 

0,3% o potencial de formação de compostos expansivos é baixo, e quando há mais 

de 1% de sulfatos, a estabilização não é recomendada. 

 

X) pH do solo 

 

Segundo Thompson (1966), quando um solo é estabilizado com uma 



 

 

83 

 

quantidade de cal, superior a 1%, sofre alteração em suas propriedades físico-

químicas e o pH da mistura solo-cal é elevado a aproximadamente 12,3. Esta 

elevação do pH provoca um ataque agressivo aos constituintes do solo, provocando 

decomposição parcial e destruição de minerais de argila. Neste processo a 

solubilidade da sílica e da alumina é aumentada, liberando-as na solução e 

permitindo a ocorrência das reações pozolânicas. 

Como o pH se mostra influente na reatividade solo-estabilizante, de acordo 

com Thompson (1966), é evidente que solos com maiores valores de pH serão mais 

reativos. Um solo com pH igual ou superior a 7 é indicativo de boa reatividade. 

 

XI) Temperatura 

 

O aumento de temperatura durante o processo de cura afeta as reações de 

estabilização e pode aumentar a resistência final do solo, porém temperaturas muito 

elevadas podem causar ressecamento e fissuramento do solo. Nos solos 

estabilizados com cal este efeito é mais evidente (INGLES & METACALF, 1972). 

 

2.6.5 Alterações nas propriedades do solo 

 

I) Granulometria 

 

As reações de floculação e aglomeração processadas nas partículas de argila 

reativas produzem um solo mais grosseiro e mais friável. A alteração da textura do 

solo é tão maior quanto mais argiloso for o solo estabilizado. 

 

II) Condutividade Hidráulica 

 

Adaska (1985) comenta que a permeabilidade do solo-cimento, usualmente, é 

uma função inversa do teor de cimento empregado, quando aplicado em solos 

arenosos. Nos solos argilosos, com grande quantidade de finos, pode ocorrer um 

aumento da permeabilidade. 

Tanto a cal como o cimento floculam e aglomeram as partículas do solo, 

como consequência da liberação de íons Ca2+, neste processo os solos argilosos 
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tendem a apresentar um aumento da permeabilidade. Porém na estabilização 

química também ocorrem as reações pozolânicas e cimentantes. Estas reações 

geram produtos que atuam como preenchimento dos vazios e densificação da matriz 

do solo, resultando, assim, numa redução da permeabilidade do solo. 

 

III) Plasticidade 

 

A adição de cal e cimento em solos argilosos promove rápida redução do 

índice de plasticidade. Segundo Thompsom (1966), as reações iniciais da 

estabilização química (troca de cátions, floculação e aglomeração) são as 

responsáveis primordiais na alteração da plasticidade, retração e trabalhabilidade 

dos solos. 

 

IV) Características de Compactação 

 

Nas misturas solo-cal há uma redução do peso especifico seco e aumento da 

umidade ótima com a adição de cal. Segundo Queiroz de Carvalho (1979), a 

redução do peso específico seco pode ser explicada pela floculação e aglomeração 

das partículas de argila provocadas pela adição da cal, com o aumento dos vazios o 

peso por volume é, consequentemente, reduzido. O aumento no teor de umidade 

ótima é consequência do aumento do índice de vazios no solo, que passa a reter 

maior quantidade de água. 

A adição de cimento ao solo reduz a quantidade de vazios a medida que 

ocorre a cimentação entre os poros e interação com as partículas do solo, assim o 

peso específico seco do solo estabilizado é maior. O teor de umidade ótimo do solo-

cimento apresenta pequena elevação em relação ao solo natural (RIZZO & LOLLO, 

2006; SEGANTINI, 1994). 

  

V) Variação Volumétrica 

 

O tratamento de um solo com cal pode reduzir a expansão e contração do 

solo. Brandt (1981) observou que solos tratados com cal absorvem menos água e 

apresentam secagem mais lenta. Este efeito é crescente com o teor de estabilizante 
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até determinado ponto ótimo, a partir do qual maiores teores não serão mais 

significativos. 

Segundo Adaska (1985) o solo-cimento, quando seco, pode apresentar 

contração e eventuais fissuras. O autor mostra dados de lagoas de estabilização e 

outros dispositivos diferentes da situação de um aterro sanitário. Para a situação 

avaliada foram encontradas fissuras com tamanhos inferiores a 1,6 mm e com 

espaçamento, para solos granulares, de 3 a 6 m. Segundo o autor a influência desta 

variação não provocou alterações significativas, porém não há dados suficientes na 

literatura que permitam esta avaliação para as situações de barreiras de proteção 

ambiental em aterros sanitários. 

 

VI) Resistência 

 

Similar ao concreto, o solo-cimento continua a aumentar a sua resistência ao 

longo do tempo. A resistência a compressão típica após 7 dias do solo-cimento é de 

3,5 a 7,0 MPa e após 28 dias é de 5,5 a 10,0 MPa (ADASKA, 1985). 

A resistência dos solos estabilizados com cal apresenta aumento gradativo 

com o aumento do teor de cal até um determinado teor ótimo. Segundo Ingles & 

Metacalf (1972), este teor, usualmente, é de 8% para solos argilosos. A resistência 

do solo-cimento, entretanto continua aumentando para maiores adições de 

estabilizante, até um teor de aproximadamente 20%. 

 

2.6.6 Interação do solo-estabilizado com o percolado 

 

A percolação de agentes químicos pode provocar mudanças na estrutura do 

solo e alterar a sua condutividade hidráulica. A adição de cimento ou cal pode 

prevenir que estas alterações ocorram, garantindo que o solo apresente melhores 

propriedades físicas como resistência mecânica e menor permeabilidade. 

Em testes realizados pela EPA (1983), liners de solo-cimento foram expostos 

à percolados de resíduos sólidos urbanos. O solo-cimento testado apresentou 

comportamento similar ao do concreto em relação ao avanço da resistência e se 

tornou menos permeável durante o tempo de exposição. As amostras de solo-

cimento foram expostas, também, a outros resíduos como pesticidas, lodo de 
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refinaria de petróleo e resíduos farmacêuticos tóxicos. Nestes testes todos os 

líquidos contaminantes percolados foram retidos pelo solo-cimento durante 2,5 anos 

de exposição. Contaminantes ácidos não foram percolados nas amostras de solo-

cimento. 

Haxo Jr. et al. (1985) observaram que a percolação de chorume não causou 

efeitos adversos na barreira de proteção de solo-cimento e houve uma tendência de 

aumento da resistência a compressão. Haxo Jr. et al. (1986) submeteram amostras 

de solo-cimento a exposição e percolação de resíduos de chumbo, óleos e 

pesticidas. Nestes ensaios não foram observadas infiltrações. Após a exposição, as 

amostras apresentaram maior resistência à compressão e a concentração de metais 

foi uniforme ao longo do liner. Em ambos os trabalhos os autores destacaram que as 

amostras apresentaram tamanho reduzido e não estavam sujeitas a fissuração ou 

contração. 

Broderick & Daniel (1990) realizaram testes de ataque químico em solos 

estabilizados com cal e cimento. Os líquidos percolados foram: ácido acético, 

etanolamina, heptano, metanol, tricloroetileno e água. Quatro tipos de solo foram 

ensaiados, caulinita, ilita, atapulgita e uma mistura de areia com bentonita. Tanto as 

amostras de solo-cal como de solo-cimento apresentaram condutividade hidráulica 

inferiores as amostras sem tratamento. Os autores recomendam mais estudos 

quanto à estabilização com cal. A estabilização contra ataques químicos com ambos 

os materiais se mostraram eficazes. 

McCallister (1990) realizou testes de percolação de água em amostras de 

argila expansiva estabilizada com cal a fim de avaliar o efeito de lixiviação no solo. 

Todas as amostras tratadas com cal tiveram um aumento da permeabilidade. Os 

menores valores de permeabilidade foram observadas nas amostras com baixo (1%) 

e alto (7%) teor de cal. A percolação causou impactos negativos no solo-cal. As 

propriedade de contração, inchamento e o índice de plasticidade aumentaram após 

a percolação. A principal alteração química foi a redução do pH, este impacto foi 

menor nas amostras compactadas com o teor de umidade ótima. A percolação de 

água causou a difusão dos íons de cálcio afastando-os das partículas de argila o 

que permitiu que fossem lixiviados e aumentou a afinidade do solo pela água. As 

amostras com 6 a 7% de cal foram mais resistentes a alteração, e as amostras com 
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3 a 4% apresentaram maior impacto. Quanto maior o teor de cal, mais reações 

pozolânicas podem ocorrer, o que minimiza os efeitos negativos da percolação. 

Ribeiro (2002) realizou a estabilização química em um solo da Formação 

Santo Anastácio, com composição predominante de quartzo. Os estabilizantes 

empregados foram cal e cimento. Foi observada uma redução na condutividade 

hidráulica para ambos os estabilizantes. Rizzo (2004) utilizou solo da mesma 

formação e também empregou cal e cimento como estabilizantes. Por meio da 

análise da Demanda Química de Oxigênio, este autor observou que, quando 

submetidos a água residuária e chorume, os solos estabilizados apresentam alta 

capacidade de retenção. 

Saha, Datta e Sanyal (2008) testaram a capacidade de retenção de metais 

em solos estabilizados com cal e cimento. Os metais percolados foram o chumbo, 

cadmio, níquel, cobalto e cobre. As misturas de solo-cimento apresentaram o maior 

índice de redução da concentração de metais na base das amostras, entre 80 e 

98%. As amostras de solo-cal não obtiveram resultados tão favoráveis devido a 

redução da dupla camada difusa das partículas do solo e consequente aumento dos 

vazios. 

Devido a grande heterogeneidade do solo e variação dos contaminantes é 

preciso ampliar o conhecimento referente às interações solo-estabilizante-

contaminantes, a capacidade de atenuação de contaminantes e as propriedades 

hidráulicas do solo-cal e solo-cimento.    

Alguns autores lembram que barreiras de solo-cimento podem estar sujeitas a 

fissuração quando executadas em grande escala, não há informação suficiente e 

ensaios que comprovem se isto é um fator que possa ser prejudicial ao ponto de 

permitir grande passagem de contaminantes através da barreira. 

 

2.7 PROJETO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS 

 

O planejamento experimental permite determinar o número ideal de 

experimentos de uma pesquisa que garanta a obtenção de resultados confiáveis, 

resultando em maior eficiência e economia. 

O uso das técnicas estatísticas de planejamento experimental permite uma 

redução do número de ensaios sem prejudicar a qualidade da informação; estudar 
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diversas variáveis simultaneamente, separando seus efeitos; determinar a 

confiabilidade dos resultados; selecionar as variáveis que influem num processo com 

número reduzido de ensaios; e representar o processo estudado através de 

expressões matemáticas (Montgomery & Runger, 2003; Montgomery, 2009). 

Montgomery (2009) define os seguintes princípios básicos para o design de 

experimentos: 

1) Reconhecimento e definição do problema; 

2) Seleção da variável de resposta; 

3) Escolha dos fatores ou variáveis independentes, seus níveis e limite; 

4) Delineamento do experimento; 

5) Execução dos ensaios e monitoramento; 

6) Análise estatística dos dados; 

7) Conclusões e recomendações. 

 

2.7.1 Projeto Fatorial 3k 

 

Os projetos fatoriais, identificados como sendo do tipo 3k
 

para fatores 

ensaiados em três níveis, utilizam K fatores. Por exemplo, se um experimento fatorial 

considerar dois fatores ensaiados (A e B) em três níveis (a1, a2, a3) e (b1, b2, b3) terá 

um total de nove ensaios. A Tabela 4 demonstra as combinações entre os níveis de 

dois fatores genéricos. 

 

Tabela 4 - Representação dos níveis da fração 3
2
.  

  Fator B  

b1 b2 b3 

F
a

to
r 

A
 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

O planejamento fatorial é uma ferramenta útil quando se tem como objetivo o 

estudo dos efeitos de dois ou mais fatores de influência. Para obter tal informação 

todas as combinações dos diferentes níveis das variáveis são investigadas. Deste 

modo é possível estimar os efeitos de cada fator e das possíveis interações entre 

eles (HINKELMANN & KEMPTHORNE, 2008). 
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2.7.2 Análise de variância  

 

A ferramenta estatística mais apropriada para análise e comparação entre 

diferentes grupos é a Análise de Variância (ANOVA), a qual permite uma avaliação 

completa dos dados. Utiliza-se esse método para avaliar numericamente a qualidade 

do ajuste do modelo (BARBETTA, REIS e BORNIA, 2004). 

Considerando o tipo mais simples de experimento fatorial, com dois fatores, A 

e B, há a níveis do fator A e b níveis do fator B. A Tabela 5 apresenta o arranjo dos 

dados para um planejamento fatorial com dois fatores. O experimento tem n réplicas 

e cada réplica contêm todas as ab combinações dos tratamentos. Considera-se que 

a ordem das observações é aleatória. 

 
Tabela 5 - Arranjo geral do projeto fatorial com dois fatores. 

Planejamento fatorial 
dois fatores 

Fator B 

1 2 ... b 

Fator A 

1 
y111, y112,  
..., y11n, 

y121, y122,  
..., y12n, 

... 
y1b1, y1b2,  
..., y1bn, 

2 
y211, y212,  
..., y21n, 

y221, y222, 
 ..., y22n, 

... 
y2b1, y2b2,  
..., y2bn, 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

a 
ya11, ya12,  
..., ya1n, 

ya21, ya22,  
..., ya2n, 

... 
yab1, yab2,  
..., yabn, 

Fonte: Montgomery (2009) 

       

Sendo que as observações yijk podem ser descritas pelo modelo dos efeitos: 

 

ijkjjiiijjiijk )(y                                (Eq. 17) 

Onde:  i = 1,2,..., a 

  j = 1,2,..., b 

  k = 1,2,..., n 

    = média global dos efeitos 

  i  = efeito do i-ésimo nível do fator A 

  
j  = efeito do j-ésimo nível do fator B 

  
ij)(  = efeito da interação dos fatores A e B 

  
ijk  = componente aleatória do erro 
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A análise de variância é usada para testar as seguintes hipóteses: 

0210  a...:H   

:1H pelo menos um 0i  

 

0210  a...:H   

:1H pelo menos um 0i  

 

00 ij)(:H   

:1H pelo menos um 0ij)(  

 

A hipótese H0 é aceita se todos os termos para a variável em questão forem 

nulos. Caso contrário, se pelo menos um dos efeitos não for nulo, a hipótese 

alternativa é aceita. 

A análise de variância pode ser realizada obtendo-se o total de todas as 

observações do i-ésimo nível das variáveis (yi.., y.j., yij. e y...) e definindo 
..iy , .j.y , .ijy  

e ...
y  como as médias das linhas, colunas, células e total, respectivamente: 

 

 
 

3

1 1j

n

k
ijk..i yy    

bn

y
y ..i

..i   

 
 

3

1 1i

n

k
ijk.j. yy    

an

y
y

.j.

.j.   




3

1k
ijk.ij yy    

n

y
y

.ij

.ij     

 
  

3

1

3

1 1i j

n

k
ijk... yy   

abn

y
y ...

...                       (Eq. 18) 

 

A próxima etapa da análise é a determinação da soma dos quadrados para A, 

B e AB, que consiste na soma dos quadrados das diferenças entre os valores de 

uma curva ajustada e os dados obtidos. A soma total dos quadrados (SQT), a soma 

subtotal dos quadrados (SQST), a soma dos quadrados dos erros (SQE), a soma dos 

quadrados do tratamento A (SQA), a soma dos quadrados do tratamento B (SQB) e a 

soma dos quadrados da Interação (SQAB) podem ser escritas como: 
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abn

y
ySQ ...

a

i

b

j

n

k
ijkT

2

1 1 1

2   
  

                       (Eq. 19) 

abn

y
y

bn
SQ ...

a

i

..iA

2

1

21
 



                       (Eq. 20) 

abn

y
y

an
SQ ...

b

j

.j.B

2

1

21
 



                       (Eq. 21) 

BASTAB SQSQSQSQ               (Eq. 22) 

ABBA
...

a

i

b

j

.ijST SQSQSQ
abn

y
y

n
SQ  

 

2

1 1

21
                   (Eq. 23) 

STTE SQSQSQ                          (Eq. 24) 

 

Cada soma dos quadrados dividida pelos seus respectivos graus de liberdade 

corresponde a média dos quadrados (MQA, MQB, MQAB e MQE). A Tabela 6 

apresenta a tabela de análise de variância (ANOVA). 

 

Tabela 6 - Análise de variância para o projeto fatorial de dois fatores. 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média dos  
Quadrados 

F0 

Fator A SQA a - 1 

1


a

SQ
MQ A

A  
E

A

MQ

MQ
F 0 , 

)n(ab,a,FF 110  
 

Fator B SQB b - 1 

1


b

SQ
MQ B

B  
E

B

MQ

MQ
F 0 , 

)n(ab,b,FF 110  
 

Interação SQAB (a - 1)(b - 1) 

  11 


ba

SQ
MQ AB

AB  
E

AB

MQ

MQ
F 0 , 

)n(ab),b)(a(,FF 1110  
 

Erro SQE ab(n - 1) 

 1


nab

SQ
MQ E

E  
 

Total SQT abn - 1   
Fonte: Modificado de Montgomery (2009). 

 

A hipótese nula H0 é rejeitada avaliando-se a estatística F0 para um 

determinado nível de significância α (p ≤ α).   

A variabilidade da resposta também pode ser avaliada através do coeficiente 

de determinação R2, explicado pelos fatores envolvidos. 
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T

MODELO

SQ

SQ
R 2

                      (Eq. 25) 

STABBAMODELO SQSQSQSQSQ                   (Eq. 26) 

 

2.7.3 Modelo de regressão  

 

Através da análise de regressão pode-se determinar qual a relação entre as 

variáveis de entrada ou independentes e a variável de saída ou dependente, 

descrevendo-a em uma equação matemática. Assim é possível encontrar o valor 

para a variável de saída gerada com todas as combinações possíveis, dentro dos 

intervalos considerados para as variáveis independentes. O modelo de regressão 

pode, ainda, quantificar os valores das variáveis de entrada necessários para a 

obtenção da solução ótima (MONTGOMERY & RUNGER, 2003). A equação 27 

demonstra um modelo para um projeto fatorial 32, sem interações entre os fatores. 

 

Y = β
1
x

1
+ β

11 
x

1

2 

+ β
2 

x
2 
+ β

22 
x

2

2  

+ ε                  (Eq. 27) 

 

Onde Y é a variável dependente, x
1 

e
  

x
2 

são as variáveis independentes na 

forma linear, x
1

2 e x
2

2 são as variáveis independentes na forma quadrática, β1, β2, β11 

e β22 são os coeficientes de regressão e ε o componente de erro aleatório. Pode, 

ainda, haver interação entre os fatores. 

Segundo Mattos (2004), quando se aplica a técnica de regressão às 

observações obtidas por meio de um experimento pode haver fatores não 

significativos para o projeto. Estes fatores devem ser descartados na elaboração da 

equação de regressão, considerando, então, apenas os fatores significantes. 

 

2.7.4 Superfície de Resposta 

 

O método de Superfície de Resposta abrange técnicas matemáticas e 

estatísticas para a modelagem e análise de problemas empíricos influenciados por 

várias variáveis e suas interações. Com um delineamento apropriado pode-se 
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relacionar a resposta ou variável dependente com a entrada ou variáveis 

independentes. Tem-se como objetivo mapear a resposta dentro do intervalo 

estudado das variáveis, otimizar a resposta, e identificar a influência de cada uma 

das variáveis independentes (MONTGOMERY, 2009; BOX & DRAPPER, 2007; 

MYERS, MONTGOMERY & ANDERSON-COOK, 2009). 

O uso de procedimentos de modelagem de uma determinada propriedade 

usando metodologia do planejamento fatorial de experimentos e superfície de 

resposta é muito comum em diversas áreas (CARVALHO, 1997; GAO et al., 2002; 

CORREIA et al., 2004; CAPELLA-PEIRÓ et al., 2006; CHO & ZOH, 2007; CORREIA 

et al., 2010a; CORREIA et al., 2010b; LOCH et al., 2012) e tem permitido, em todos 

os casos relatados, obter uma maior confiança nos resultados e eficiência na 

determinação dos fatores influentes.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados o solo e estabilizantes químicos utilizados, 

os equipamentos desenvolvidos e empregados e os métodos experimentais 

adotados.  

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS  

 

3.1.1 Solo 

 

As amostras de solo foram coletadas na cidade de São Carlos, região 

nordeste do Estado de São Paulo, Brasil (Figura 16). O solo estudado é proveniente 

da cobertura de material inconsolidado da Formação Botucatu.  

 

3.1.1.1 Formação Botucatu 

 

No Estado de São Paulo a Fm. Botucatu ocorre associada às serras 

basálticas. É mais provável que tenha se acumulado entre o Jurássico Médio-

Superior e o Cretáceo Inferiror pré-Aptiano (IPT, 1981).  

 

 

Figura 16 – Afloramento da Formação Botucatu no Estado de São Paulo. 
Fonte: Fagundes (2010) 
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Constituída por arenitos de granulação fina a média, com cor avermelhada, 

grãos bem selecionados e de alta esfericidade, muito friáveis ou silicificados. As 

estruturas predominantes são as estratificações cruzadas de médio a grande porte, 

atingindo até 15 m de altura, característica de ambiente desértico com depósitos de 

dunas eólicas (IPT, 1981; MURO, 2000; PERROTA et al., 2005; EMBRAPA, 2011;) 

Segundo Muro (2000) a formação Botucatu ocupa uma área de 

aproximadamente 60% da superfície total do município de São Carlos-SP e o 

substrato rochoso é de difícil visualização, exceto em cortes de estradas.  

Segundo Fagundes (2010) os materiais inconsodilados da Fm. Botucatu 

foram gerados pela alteração dos arenitos friáveis, com espessuras que podem 

passar os 10,0 m.  

A constituição petrográfica-mineralógica dos solos do arenito Botucatu, 

conforme descrição de Paiva Neto (1951), é muito pobre, pois é composta 

principalmente por quartzo cimentado por géis de sílica, óxidos de ferro e alumínio. 

Fagundes (2010) indicou a presença de quartzo, caulinita e gibsita no material 

residual desta unidade. 

No contato inferior, na Depressão Periférica (Estado de São Paulo), a Fm. 

Botucatu recobre a Fm. Pirambóia com modificação gradual da litologia e no vale do 

rio Grande, região nordeste do Estado, faz contato com rochas pré-cambrianas. Em 

outras localidades a mudança litológica é brusca, com possíveis ocorrências de 

camadas de arenitos conglomeráticos (IPT, 1981). 

O contato superior da Fm. Botucatu é marcado por derrames basálticos da 

Fm. Serra Geral que cobrem os arenitos por interdigitação. Esta cobertura promove 

a confinação do arenito Botucatu (IPT, 1981; Fagundes, 2010). 

Os arenitos da Fm. Botucatu e Fm. Pirambóia apresentam alta porosidade e 

permeabilidade. As regiões onde ocorrem afloramentos destas formações permitem 

uma maior infiltração de água, caracterizando-se como regiões de recarga de 

aquífero (Embrapa, 2011; Fagundes, 2010). 

Estas Formações apresentam grande continuidade e dimensões, e, deste 

modo compõem o principal sistema de aquífero do Brasil, conhecido como Aquífero 

Guarani. (Embrapa, 2011).  

As mesmas características que permitem a existência do Aquífero Guarani, 

podem facilitar o transporte de contaminantes e poluir as reservas de água, por isso 
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a escolha desse material e a preocupação com as barreiras de proteção. 

 

3.1.1.2 Localização da Coleta 

 

As amostras foram coletadas nas proximidades da rodovia SP – 310, com 

coordenadas UTM Fuso 23 (Córrego Alegre) E 209.748 m e N 7.551.410 m (Figura 

17), a uma profundidade entre 1,0 e 1,5 m.  

 

 

Figura 17 – Mapa de materiais inconsolidados da cidade de São Carlos e Localização do ponto de 
coleta. 

Fonte: Modificado de Muro (2000). 

 

Segundo Oliveira e Prado (1984) a amostra de solo utilizada encontra-se na 

região classificada como Areias Quartzosas profundas (AQ, álicas, A moderado) e 

Latossolo Vermelho Amarelo (LV-2, álico, A moderado, textura média, Unidade 

Coqueiro).  

Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos a amostra é 

caracterizada como Neossolos Quartzarênicos Órticos. Este solo tem como 
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característica a presença de textura areia ou areia franca em todos os horizontes até 

o contato lítico ou, no mínimo, até 150 cm de profundidade a partir da superfície do 

solo. É essencialmente quartzoso, apresentando 95% ou mais de quartzo, 

calcedônia e opala, e é comum a ausência de minerais primários alteráveis 

(EMBRAPA, 2009). 

 

3.1.2 Estabilizantes 

 

I) Cimento 

 

Foi utilizado o cimento Portland CP II–Z32, marca Itaú, comercializado pela 

Votorantim Cimentos. Segundo a NBR 11578:1991 este tipo de cimento Portland 

pode possuir a adição de 6 a 14% de pozolanas em sua composição e sua 

resistência à compressão aos 28 dias deve ser maior ou igual a 32 MPa. O CP II-

Z32 foi escolhido, pois é o tipo de cimento mais comercializado e utilizado na região.  

 

II) Cal Hidratada 

 

Foi adotada a cal hidratada tipo CH-III, marca Itaú, comercializada pela 

Votorantim Cimentos. A Tabela 7 apresenta a composição química da cal, que indica 

a presença de Mg, sendo assim uma cal dolomítica. A CH-III foi escolhida, pois é o 

tipo de cal mais comercializada e utilizada na região. 

 

Tabela 7 - Composição química da cal CH-III. 

Constituintes Cal (%) 

CaO 53,72 
MgO 14,26 
SiO2 2,65 
Al2O3 0,35 
Fe2O3 0,37 
SO3 0,17 
CO2 12,55 
H20 13,7 

Outros 2,23 
Fonte: Dados fornecidos pelo fabricante. 
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3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os procedimentos experimentais foram executados nas seguintes etapas: 

1) Coleta das amostras; 

2) Caracterização dos solos; 

3) Dosagem das misturas e planejamento experimental; 

4) Produção das misturas de solo estabilizado; 

5) Ensaios de permeabilidade e resistência à compressão; 

6) Análise dos resultados. 

 

Após a análise das características naturais das amostras foi feita a 

estabilização química do solo, em laboratório. Foram produzidos também amostras 

sem estabilizante para obter padrão comparativo. 

 

3.3 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

O solo usado nesta pesquisa foi coletado em um talude de corte a uma 

profundidade entre 1,0 e 1,5 m. Foi removida a camada superior com maior 

quantidade de matéria orgânica e então feito o corte para coleta de amostra 

deformada. Também foram coletados três cilindros de amostras indeformadas para 

caracterização do solo natural. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Foram realizados ensaios de caracterização física, físico-química e 

mineralógica do solo.  

 

3.4.1 Caracterização Física 

 

3.4.1.1 Análise Granulométrica Conjunta 

 

O ensaio de granulometria conjunta foi executado conforme a NBR 

7181:1984. Seu procedimento é dividido em duas etapas: peneiramento (fração 
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areia e pedregulho) e sedimentação (fração silte e argila). Na etapa de 

sedimentação foi utilizado o defloculante hexametafosfato de sódio (Na3PO4)n para 

se obter uma melhor desagregação das partículas. 

 

3.4.1.2 Massa Específica dos Sólidos e Índices Físicos do Solo 

 

A massa específica dos sólidos (ρs) foi determinada conforme a NBR 

6508:1984. A determinação da massa específica do solo (ρ) e da massa específica 

seca (ρd) seguiram os procedimentos descritos por Nogueira (1995).  

 

3.4.1.3 Compactação 

 

Foram realizados ensaios de compactação dos solos de acordo com a NBR 

7182:1986, para amostras de solo natural, e NBR 12023:2012, para as misturas de 

solo cimento e solo cal. A energia de compactação usada foi igual a do Proctor 

Normal resultando em uma energia de 583 KJ/m³ por unidade de volume.  

 

3.4.2 Caracterização Fisico-Química 

 

A caracterização das propriedades químicas do solo auxilia na interpretação 

dos dados e compreensão dos possíveis processos que possam ocorrer nos solos 

quimicamente estabilizados durante o ensaio de percolação. 

 

3.4.2.1 Capacidade de Troca Catiônica e Superfície Específica 

 

A determinação da capacidade de troca catiônica (CTC) e da superfície 

específica (SE) foi feita através do método de adsorção de azul de metileno descrito 

por Pejon (1992). 

O azul de metileno ou cloridrato de metilamina é um corante orgânico, que 

apresenta a composição C16H18N3SCl.3H2O. Em solução aquosa o azul de metileno 

se apresenta dissociado em ânions cloreto e cátions azul de metileno. O corante 

substitui cátions adsorvidos no solo e, assim, a quantidade de corante necessária 
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para realizar a substituição completa mede diretamente a CTC e a SE (PEJON, 

1992). 

A CTC (meq/100g) foi calculada de acordo com a equação 28 e a SE (m²/g) 

foi determinada com a equação 29. Conhecida a distribuição granulométrica do solo 

pode-se determinar a CTC da fração argila (CTC Arg). 

 

M

CV
CTC azul 100

                     (Eq. 28) 

 

M

V,
SE azul


673

              (Eq. 29) 

 

Onde 
azulV  corresponde ao volume da solução de azul de metileno (ml), C  a 

concentração da solução (N) e M a massa de solos seca (g). 

Com o resultado do método de azul de metileno é possível, também, 

determinar a atividade da fração argila do solo ( Acb ), conforme a equação 30. 

 

100
Arg%

V
Acb b

                        (Eq. 30) 

 

Sendo que a Acb  é dada em g/ 100g, 
bV  corresponde ao valor de azul de 

metileno determinado através da equação 31 e Arg%  é a porcentagem de argila 

presente na amostra, determinada no ensaio de análise granulométrica conjunta. 

 

1000

10051






M

V,
V azul

b                      (Eq. 31) 

 

3.4.2.2 pH do solo 

 

A determinação do pH do solo foi feita segundo Camargo et al. (2009). Foi 

determinado o pH do solo dissolvido em água e em cloreto de potássio (1N), com 

uma proporção 1:2,5. A diferença entre as leituras de pH define a variação do 

potencial hidrogeniônico ( pH ), conforme equação 32. O valor do pH  indicará, 

através do sinal e magnitude, a carga existente na superfície das partículas. 
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)OH(pH)KCl(pHpH 2                        (Eq. 32) 

 

3.4.2.3 Matéria Orgânica 

 

A determinação da matéria orgânica presente no solo foi realizada conforme 

a NBR 13600:1996. Este ensaio auxilia na escolha do solo a ser utilizado, visto que 

a matéria orgânica pode ser prejudicial a estabilização química do solo. 

 

3.4.3 Caracterização Mineralógica 

 

3.4.3.1 Análise Térmica Diferencial (ATD) 

 

O ensaio de análise térmica (ATD) foi realizado através do equipamento BP 

Engenharia Modelo RB 3000-20 (Figura 18), do Laboratório de Geotecnia Ambiental 

- Departamento de Geotecnia, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) - 

Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

Figura 18 – Equipamento de Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica. 

 

Para a análise do ATD é utilizado um bloco de metal refratário com três 

cavidades. Uma cavidade é destinada para a amostra de solo e as outras duas para 

alumina calcinada, que serve como material inerte. No interior de cada cavidade há 
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um par termelétrico ligado em oposição, entre os pares é posicionado um 

galvanômetro de escala graduada. A taxa de variação de temperatura foi ajustada 

em 12,5°C/min e a temperatura final em 1000°C.  

 

3.4.3.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

As análises foram realizadas em um Difratômetro de Raios X, no Instituto de 

Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP), disponível no 

Laboratório de Cristalografia. Este equipamento possuiu alvo de cobre, com emissão 

predominante no comprimento de onda raios X incidentes de 1,5418Å.  

Foram feitas três lâminas pelo método de sedimentação por suspensão em 

lâminas de vidro. Uma amostra permaneceu sem tratamento especial após a 

suspensão (lâmina normal), a segunda recebeu aquecimento a 550°C, em um mufla, 

durante 3 horas e a terceira lâmina foi tratada com etilenoglicol através de 

solvatação. 

 

3.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DAS MISTURAS 

 

Foram realizados ensaios com corpos de prova de solo natural, não 

estabilizado, e solos com diferentes teores de estabilizante e quantidade de água. 

Para a definição dos traços de cada mistura de solo foi empregada a técnica de 

planejamento fatorial.  

Foram adotados três níveis para cada estabilizante, de modo que se tenha 

um intervalo de estudo capaz de mostrar a variação e influência da estabilização 

química. Considerando os trabalhos consultados foram determinados os níveis de 

cal (4,0, 8,0 e 12,0%) e de cimento (3,0, 7,0 e 10,0%), sendo estes os valores mais 

utilizados por outros autores em pesquisas de solo-cal e solo-cimento. 

Os níveis do teor de umidade foram determinados após a caracterização do 

solo pelo ensaio de Proctor, de modo que o intervalo adotado compreenda os 

valores de umidade ótima de cada um dos teores de estabilizante. Os traços de 

cada mistura estão descritos no capitulo 4. 
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3.6 ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM COLUNA 

 

Para a realização do ensaio de percolação foi montado um equipamento que 

impõe um gradiente hidráulico constante sobre os corpos de prova através da altura 

de coluna d´água.   

 

3.6.1 Equipamento 

 

O equipamento montado para os ensaios pode ser dividido em três partes 

distintas, são elas: sistema de alimentação e distribuição de fluído percolante, 

colunas de percolação e sistema de descarte do fluído percolado. 

O sistema de alimentação e distribuição do fluido percolante é composto por 

reservatórios de água, reservatório intermediário e tubos de distribuição. 

Cada um dos reservatórios de armazenagem (Figura 19) é ligado ao sistema 

através de registros gaveta. No primeiro reservatório há a entrada de água para 

abastecimento com água da concessionaria local. Como os demais reservatórios 

estão ligados em série, foi mantida uma reserva constante de água em dois deles, 

os demais foram conservados como reserva, caso houvesse interrupção no 

fornecimento. 

 

 

Figura 19 – Vista Geral do Equipamento de Percolação: (1) Reservatórios de água; (2) Colunas de 
percolação; (3) Bancada Principal e (4) Bancada Inferior. 
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O reservatório intermediário (Figura 20) possui um sistema de boia para 

manter o nível de água constante, servindo, assim, para o controle e regulagem da 

altura da coluna d´água aplicada sobre as colunas de percolação.  

 

 

Figura 20 - Sistema de alimentação e distribuição do fluido: (1) Duto de Alimentação; (2) Reservatório 
intermediário e (3) Tubo de distribuição 

 

As colunas de percolação utilizadas neste trabalho foram baseadas no 

equipamento confeccionado por Musso (2008), modificado por Souza (2009). 

As células de percolação foram feitas com tubos e placas de acrílico, que 

constituem, respectivamente, o cilindro e as bases. As placas isolam o topo e base 

das colunas e possuem sulcos concêntricos para ajuste dos cilindros, evitando, 

assim, possíveis vazamentos. Nos sulcos são utilizados o-rings para vedar a 

interface base-cilindro. Os cilindros apresentam 40 mm de altura e 94 mm de 

diâmetro interno. Cada placa de acrílico apresenta orifício para a entrada ou saída 

de solução percolante e são fixadas através de quatro tirantes com roscas e porcas, 

após o encaixe com o cilindro (Figura 21). 

As colunas foram dispostas sobre o tabuleiro principal, no qual foram 

instaladas conexões para leitura da percolação e para descarte do fluido (Figura 22). 

A coleta de fluido percolado foi realizada com provetas, dispostas no tabuleiro 

inferior (Figura 23). Com as leituras do volume de líquido coletado, em função do 

tempo, foram obtidos os valores de vazão. 
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Figura 21 -  Peças da coluna de percolação: tubo e placas de acrílico com seus tirantes.   

 

 

Figura 22 –  Vista da bancada principal com conexões de leitura e descarte de fluido e tubo do 
sistema de distribuição. 

 

 

Figura 23 -  Vista Parcial do Equipamento: (1) Sistema de distribuição; (2) Colunas de Percolação; 
(3) Bancada principal; (4) Sistema de coleta do efluente; (5) Provetas de leitura e (6) 
Bancada inferior. 
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O sistema de descarte do fluido percolado consiste em conexões, junto a 

bancada principal, ligadas a calhas, conforme a Figura 23. O líquido coletado pelas 

calhas pode, então, ser reservado e descartado.  

 

3.6.2 Moldagem dos Corpos de Prova 

 

A moldagem dos corpos de prova pode ser dividida em duas etapas: mistura 

dos materiais e compactação. 

 

3.6.2.1 Mistura dos materiais 

 

I) Procedimento Padrão de Mistura 

 

Foram executadas misturas de solo-cimento e solo-cal seguindo o mesmo 

procedimento padrão de mistura, descrito na Figura 24.  

 

 

Figura 24 – Procedimento de mistura padrão para cal ou cimento. 
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Neste método (Figura 24) é adicionada à amostra de solo a quantidade 

especificada de cimento Portland. O solo e o cimento foram misturados 

completamente, até apresentar homogeneidade, perceptível pela coloração uniforme 

em toda a massa. Nesta mistura seca de solo e estabilizante foi adicionada a água 

referente ao teor de umidade e feita a mistura até atingir novamente coloração 

uniforme. Após o procedimento foi executada a compactação. 

 

II) Procedimento Alternativo de Mistura 

 

Angelim (2005) constatou que adição da cal hidratada a um solo argiloso 

diluída na água de compactação aumentou a resistência mecânica do material. O 

método proposto pelo autor permite um maior contato das partículas de cal com a 

água antes de executar a mistura com o solo, podendo facilitar o processo de 

hidratação. 

O método proposto por Angelim (2005), descrito na Figura 25, foi adotado, 

assim, além das misturas convencionais, foram avaliadas misturas de solo-cal 

diluída.  

 

 

Figura 25 – Procedimento de mistura com cal diluída. 
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No procedimento alternativo (Figura 25), a quantidade de cal hidratada de 

cada mistura foi misturada na água referente ao teor de umidade e homogeneizada 

até criar uma pasta. Esta pasta de cal foi, então, adicionada a amostra de solo e 

procedeu-se a mistura até que o material apresentasse aspecto homogêneo. Após o 

procedimento foi executada a compactação. 

As misturas foram realizadas seguindo uma ordem aleatória, gerada pelo 

software Statistica 11.0 (Statsoft, Inc, 2012). 

 

3.6.2.2 Compactação 

 

A compactação das misturas de solo foi realizada no interior dos cilindros de 

acrílico usados diretamente no ensaio de percolação. Os corpos de prova foram 

moldados em duas camadas e compactados de forma estática com um compactador 

mecânico (Figura 26). Antes da compactação da segunda camada foram realizadas 

escarificações no topo da camada anterior para aumentar a aderência. A massa 

utilizada em cada corpo de prova (
CPM ) foi obtida através da equação 33 

(NOGUEIRA, 1995). 

 

GC)w(VM dCPCP  1                        (Eq. 33) 

 

Sendo que 
CPV  corresponde ao volume do corpo de prova, 

d a massa 

específica seca da mistura de solo, w  a umidade da mistura de solo e GC ao grau 

de compactação utilizado. A massa específica seca de cada mistura de solo foi 

obtida através dos ensaios de compactação Proctor Normal e o grau de 

compactação utilizado foi de 100%. 

 

3.6.3 Montagem da Coluna de Percolação 

 

Após a realização da estabilização e compactação do solo, foram inseridas 

malhas de nylon (# 400 mesh) e pedras porosas no topo e base de cada cilindro. As 

malhas servem para manter a integridade dos corpos de prova. As pedras porosas, 
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confeccionadas de acordo com o método de Stancatti (1991), permitem uma melhor 

distribuição do fluido percolante.  

 

 

Figura 26 – Compactador mecânico. 

 

Os cilindros foram, então, encaixados nas placas de base e topo e os tirantes 

foram tensionados.  As colunas foram conectadas aos tubos de distribuição do fluido 

por meio de mangueiras flexíveis de silicone. A Figura 27 demonstra algumas etapas 

do procedimento de compactação e montagem das colunas de percolação. A 

entrada de fluido foi feita através do orifício da base de cada uma das colunas e pelo 

orifício do topo foram realizadas as coletas para leituras de percolação e o descarte 

do fluido. 

As colunas foram mantidas em saturação, sem carga hidráulica, por um 

período de 8 dias, para então serem submetidas ao gradiente hidráulico de ensaio e 

as medidas de vazão foram iniciadas. 

 

3.6.4 Procedimento do Ensaio de Percolação 

 

Foi utilizada água da concessionária como fluido percolante, empregada tanto 

para a saturação do corpo de prova, como para a determinação da condutividade 

hidráulica. Inicialmente algumas misturas foram saturadas com uso de água 

destilada, mas optou-se pelo uso da água da concessionária para facilitar o ensaio e 

abastecimento dos reservatórios. 

Cada coluna de percolação possui mangueiras flexíveis de silicone para 

entrada e saída do fluido. Para a realização das leituras de vazão, a mangueira 
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conectada a saída de cada coluna de percolação foi ligada a sua respectiva conexão 

de leitura (Figura 28). Sob cada conexão foi posicionada uma proveta graduada para 

leitura e coleta do fluido.  

 

 

Figura 27 –  Procedimento de compactação e montagem da coluna de percolação: (a) Compactação 
do corpo de prova; (b) Escarificação da primeira camada; (c) Topo e base da coluna com 
o-rings na concavidade; (d) Pedras porosas e malhas de nylon; (e) Coluna de percolação 
montada; (f) Coluna ligada ao sistema. 

 

 

Figura 28 – Mangueira flexível ligada a conexão de leitura. 
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Durante a realização dos ensaios foi anotado em uma planilha os dados de 

coleta: data, hora, volume percolado, temperatura da solução e os parâmetros 

físicoquímicos medidos. 

A temperatura do ambiente foi controlada durante a execução dos ensaios, a 

fim de não promover grandes alterações na viscosidade dinâmica da água, o que 

interfere diretamente na condutividade hidráulica. Foi observado um intervalo de 

variação da temperatura de 21 a 24ºC. 

 

3.6.5 Condutividade Hidráulica 

 

Para a obtenção dos valores da condutividade hidráulica foram medidos os 

volumes de fluido percolado em determinados períodos de tempo, obtendo, assim, a 

vazão de cada corpo de prova. A condutividade hidráulica foi calculada aplicando-se 

a equação de Darcy, equação 34. 

 

A
L

H
QQiAK


                      (Eq. 34) 

 

Onde: k corresponde ao coeficiente de condutividade hidráulica, i é o 

gradiente hidráulico, A é a área transversal, L é a altura da amostra, ΔH é a carga 

hidráulica aplicada e Q é a vazão. 

Segundo Caputo (1973) o coeficiente de condutividade hidráulica deve ser 

corrigido e expresso para uma temperatura de 20°C, equação 35, devido a alteração 

de viscosidade dos líquidos em função da temperatura ambiente.  

  

20

20


TKK                        (Eq. 35) 

 

Sendo que K20 corresponde ao valor do coeficiente de permeabilidade 

corrigido, ηT a viscosidade da água a uma determinada temperatura e η20 a 

viscosidade da água a 20°C. 

A viscosidade da água varia conforme a temperatura (T) e pode ser 

determinada através da equação 36 (NOGUEIRA, 1995). 
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              (Eq. 36) 

  

Em paralelo às leituras de volume de efluente percolado foi realizado um 

controle de qualidade através de leituras de pH e condutividade elétrica (CE) da 

água da concessionária e dos efluentes de cada amostra. Assim, possíveis 

modificações na água influente poderiam ser detectadas e a influência sobre o 

material efluente seria avaliada. Os valores de pH foram medidos em um pH-metro 

Digimed modelo DM21 (Figura 29 a). As leituras de condutividade elétrica foram 

realizadas através de um condutivímetro Analyser modelo 650 (Figura 29b).  

 

 (a)  (b) 

Figura 29 – (a) pH-metro Digimed e (b) Condutivímetro Analyser. 

 

O ensaio de percolação em coluna foi encerrado quando a coluna atingiu uma 

condutividade hidráulica com variação entre leituras inferior a 1,0E-07 m/s ao longo 

de 10 dias consecutivos.  

 

3.7 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

 

O ensaio de resistência à compressão simples seguiu as referências 

normativas da NBR 12025:2012. Esta norma refere-se a misturas de solo-cimento e, 

por falta de uma norma específica para misturas de solo-cal, foi empregada para 

ambos os casos.  

A resistência simples a compressão foi escolhida, pois permite uma avaliação 

adequada do parâmetro de resistência de modo prático e rápido. Com este ensaio 
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foi determinado o comportamento das misturas de solo e estabilizante sem 

confinamento lateral.  

O procedimento de mistura dos materiais para confecção dos corpos de 

prova foi apresentado no item 3.6.2.1. Os corpos-de-prova foram moldados seguindo 

o padrão do ensaio de compactação (NBR 12023:2012). A energia de compactação 

usada foi igual a do Proctor Normal resultando em uma energia de 583 KJ/m³ por 

unidade de volume. 

Os corpos-de-prova foram submetidos à compressão simples na Máquina 

Universal de Ensaios EMIC DL10000 (Figura 30), com capacidade máxima de 

10000kgf, do Laboratório de Geossintéticos - Departamento de Geotecnia, da Escola 

de Engenharia de São Carlos (EESC) - Universidade de São Paulo (USP).  

 

 

Figura 30 – Máquina Universal de Ensaios EMIC DL 10000. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO MICROESTRUTURAL DO SOLO 

 

Foram feitos ensaios de microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

óptica e porosimetria por intrusão de mercúrio para avaliação da alteração 

microestrutural provocada pela estabilização química do solo. 

Após o término do ensaio de percolação foram selecionados alguns corpos 

de prova e, então, procedeu-se a desmoldagem. Cada corpo de prova foi 

particionado em várias partes menores para, então, serem destinadas para cada 

ensaio. 
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3.8.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As análises foram executadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura, 

FEI Inspect S 50, acoplado a um sistema de Espectrômetro de Dispersão de Energia 

de Raios X (EDS), no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) - 

Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMa), da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). Todas as amostras foram submetidas a um recobrimento de 

ouro. 

 

3.8.2 Microscopia Óptica 

 

Foram realizadas imagens das amostras, no Laboratório de Microscopia 

Óptica do Departamento de Engenharia dos Materiais da Universidade de São Paulo 

(USP), através de um Estereomicroscópio modelo SteREO Discovery.V8, da marca 

Carl Zeiss, acoplado a uma máquina fotográfica AxioCam ERc 5s (Carl Zeiss). 

As amostras foram particionadas através de simples quebra, com uso de uma 

talhadeira e martelo. Este procedimento foi adotado a fim de obter uma visualização 

da estrutura interna do corpo-de-prova. As imagens com estereomicroscópio foram 

realizadas nas superfícies de quebra para mostrar a interação das partículas do 

solo, produtos da reação dos estabilizantes e vazios das amostras. 
 

 

3.8.3 Porosimetria por Intrusão de Mercúrio 

 

O ensaio de porosimetria foi realizado no Instituto de Física de São Carlos 

(IFSC) da Universidade de São Paulo (USP), com o equipamento PoreSizer 9320, 

da Micrometrics Instrument Corporation, que apresenta capacidade máxima de 

aplicação de 30.000 psi de pressão. Esta limitação do equipamento permite o 

preenchimento de poros maiores que 60Å (6 nm). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

Este capítulo apresenta a discussão dos resultados do procedimento 

experimental. São apresentados os dados de caracterização do solo, definição das 

misturas e avaliação das propriedades de condutividade hidráulica e resistência 

simples à compressão do solo estabilizado.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

 

4.1.1 Granulometria 

 

A análise granulométrica foi realizada através do ensaio de granulometria 

conjunta, segundo a norma NBR 7181. As peneiras utilizadas no ensaio estão 

padronizadas pela ABNT-EB22 (NBR 5734:1980). A curva granulométrica obtida 

para o solo estudado é apresentada na Figura 31. 

Como pode ser observado na Figura 31, o solo apresenta grande quantidade 

das frações areia fina e média e uma pequena fração de argila e de silte. A Tabela 8 

mostra as porcentagens das frações do solo. 

 

Tabela 8 – Porcentagens das frações granulométricas. 

Fração Granulométrica Porcentagem (%) 

Argila (<0,002 mm) 6,1 
Silte (0,002-0,075 mm) 3,9 

Areia 
Fina (0,075 – 0,42 mm) 48,0 
Média (0,42 – 2,0 mm) 42,0 
Grossa (2,0 – 4,8 mm) 0,0 

 

Seguindo o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), conforme 

a ASTM D2487:2011, o solo estudado pode ser caracterizado como SP-SC (areia 

mal graduada com argila) e de acordo com a classificação AASHTO M-145-91:2004, 

o solo pertence ao grupo A-3 (areias finas). 
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Figura 31 – Curva granulométrica. 

 

4.1.2 Índices Físicos 

 

A Tabela 9 apresenta a massa específica dos sólidos e demais índices físicos 

do solo. Os índices foram obtidos através de ensaios em amostras indeformadas. 

Como se trata de um solo altamente arenoso não foi possível a obtenção dos limites 

de consistência. 

 

Tabela 9 – Índices físicos e limites de consistência. 

ρ 
(g/cm³) 

ρs 
(g/cm³) 

ρd 
(g/cm³) 

wnat  
(%) 

e η 
(%) 

Sr 
(%) 

LL LP IP 

1,761 2,629 1,693 4,0 0,55 0,36 18,99 -- np -- 

 

Onde:  ρ – massa específica do solo; 

  ρs – massa específica dos sólidos; 

  ρd – massa específica aparente seca; 

  wnat – teor de umidade natural no momento da coleta;  

  e – índice de vazios; 

  η – porosidade; 

  Sr – grau de saturação; 

  LL – limite de liquidez; 
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  LP – limite de plasticidade; 

  IP – índice de plasticidade. 

 

4.1.3 Ensaio de Compactação Proctor Normal 

 

Foram realizados ensaios de compactação Proctor na energia Normal para o 

solo natural e para cada mistura de solo estabilizado com seu respectivo teor de 

estabilizante. A curva de compactação do solo natural é apresentada na Figura 32. 

 

 

Figura 32 – Curva de compactação do solo natural. 

 

O solo estudado apresentou teor de umidade ótima (wot) de 6,4% e uma 

massa específica aparente seca (ρd) de 1,934. 

As curvas de compactação para as misturas de solo-cal, solo-cimento e solo-

cal diluída são apresentadas, respectivamente, nas Figuras 33, 34 e 35. 

Foram observadas mudanças na curva de compactação para todos os teores 

de estabilizante. A Tabela 10 mostra os valores de wot e ρd para cada mistura de 

solo. 
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Figura 33 - Curvas de compactação das misturas solo-cal. 

 

As misturas solo-cal apresentam curvas de compactação, Figura 33, com 

maiores wot e ρd nos três níveis de variação do estabilizante. Os resultados de ρd 

para 4,0 e 8,0% de cal foram semelhantes e para 12,0% houve maior diferença na 

curva.  

 

 

Figura 34 - Curvas de compactação das misturas solo-cimento. 
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As curvas de compactação das misturas solo-cimento, Figura 34, são 

diferentes entre si e apresentam tendência de aumento da wot e ρd seguindo o 

acréscimo do teor de cimento. A curva de 3,0 % de cimento apresentou resultado 

semelhante a curva do solo natural. 

 

 

Figura 35 - Curvas de compactação das misturas solo-cal diluída. 

 

Nas misturas com cal diluída as curvas de compactação, Figura 35, mostram 

que há um decréscimo do ρd e acréscimo da wot, em relação a curva do solo natural, 

para os três níveis de cal.  

 

Tabela 10 – Valores da massa específica aparente seca e teor de umidade ótima para cada mistura 
com estabilizante. 

Estabilizante(%)       wot (%)       ρd (g/cm³)                  

4,0% cal 8,5 1,949 

8,0% cal 8,5 1,951 

12,0% cal 8,5 1,972 

3,0% cimento 6,5 1,940 

7,0% cimento 7,3 1,961 

10,0% cimento 8,3 1,997 

4,0% cal diluída 8,8 1,912 

8,0% cal diluída 9,3 1,918 

12,0% cal diluída 9,4 1,928 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO SOLO 

 

4.2.1 Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 

 

Foi utilizada a concentração de azul de metileno de 1,5g/l e uma amostra de 

5,0g de solo passante na peneira #10 (2,0 mm). Através da porcentagem de argila 

obtida no ensaio de análise granulométrica é possível obter o valor da atividade da 

fração argila. A Tabela 11 apresenta os resultados do ensaio de adsorção de azul de 

metileno. 

 

Tabela 11 – Valores de CTC, SE, Vb e Acb. 

CTC  
(mEq/100g) 

CTC Arg 
(mEq/100g) 

SE  
(m²/g) 

Vb  
(g/100g) 

Acb  
(g/100g) 

0,80 13,10 6,24 0,26 4,18 

 

Segundo Pejon (1992), os resultados de CTC (Tabela 11) indicam a presença 

de caulinita. O valor de Vb indica grande quantidade de caulinita e é possível que a 

amostra contenha pequena quantidade de ilita. O valor de Acb mostra que a argila 

presente no solo é pouco reativa. 

 

4.2.2 pH do solo 

 

Foi determinado o pH do solo dissolvido em água e em cloreto de potássio 

(1N), com uma proporção 1:2,5. Os dados de pH da amostra de solo da Formação 

Botucatu são apresentados na Tabela 12. O resultado do ΔpH do solo indica a 

predominância de cargas negativas em sua superfície. 

 

Tabela 12 – pH do solo da Formação Botucatu. 

pH (KCl) pH (H2O) ΔpH 

5,57 6,84 -1,27 

 

4.2.3 Matéria Orgânica no Solo (M.O.) 

 

Para melhor desempenho da estabilização química com cal ou cimento 
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Silveira (1966) recomenda que o teor de matéria orgânica no solo não ultrapasse 

2%. Os resultados mostraram que a quantidade de M.O. das amostras de solo é de 

0,4%. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DO SOLO 

 

4.3.1 Análise Térmica Diferencial (ATD) 

 

As interpretações mineralógicas dos gráficos de ATD foram baseadas em 

Grim (1953), Mackenzie (1957), Wilson (1987) e Souza Santos (1989). A Figura 36 

mostra o termograma obtido para amostra de solo da Formação Botucatu. Foi 

utilizado cerca de 1,0g de solo passante na peneira #400 (0,0038mm). 

 

 

Figura 36 – Termograma da amostra de solo da Formação Botucatu. 

 

4.3.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Figura 37 apresenta os difratogramas de raios X do solo para a condição 

normal e com os tratamentos de aquecimento a 550°C e solvatação de etilenoglicol.  
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Os diagramas de DRX são apresentados em função do ângulo de reflexão 2θ 

e intensidade. Foram identificados os picos predominantes e na Tabela 13 são 

exibidos os valores correspondentes da distância interplanar basal, d (ângstrons). 

Os argilominerais e outros compostos presentes nas amostras foram identificados 

com base nas informações de Brindley & Brown (1980) e Moore & Reynolds (1989). 

 

 

Figura 37 – Difratogramas de Raio-X para os tratamentos: normal, 550
o
C e Etilenoglicol. 

Nota:  1) Difratômetro de Raio-X utilizado nos ensaios possui tubo de cobre; 
 2) Para cada pico foi identificado o respectivo valor 2θ. 

 

Tabela 13 – Principais picos encontrados no DRX e identificação. 

Tratamento Picos 2θ d Identificação 

Normal 

1 26,58 3,35 Quartzo 
2 20,80 4,27 Quartzo 
3 12,32 7,18 Caulinita 
4 24,82 3,59 Caulinita 

550°C 
1 26,70 3,34 Quartzo 
2 20,94 4,24 Quartzo 

Etilenoglicol 

1 26,62 3,35 Quartzo 
2 12,34 7,17 Caulinita 
3 24,86 3,58 Caulinita 
4 20,82 4,27 Quartzo 
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4.4 DEFINIÇÃO DAS MISTURAS 

 

Para o planejamento experimental, foi utilizado um projeto fatorial 32, 

variando-se os fatores: teor de estabilizante e teor de umidade.  

Primeiramente foram estabelecidos os níveis de estabilizante em 4,0, 8,0 e 

12,0% para as misturas de solo-cal (Tabela 14), e 3,0, 7,0 e 10,0% para as misturas 

de solo-cimento (Tabela 15). Nas misturas de cal diluída foram empregados os 

mesmos níveis de cal (Tabela 16). 

O intervalo do teor de umidade foi estabelecido após a execução dos ensaios 

Proctor, a fim de que os níveis adotados pudessem abranger os valores do teor de 

umidade ótima. Assim ficaram definidos os valores de 6,4, 7,6 e 8,8 % de teor de 

umidade para os níveis de solo-cal e solo-cimento, Tabela 14 e Tabela 15 

respectivamente. As misturas de solo-cal diluída apresentaram valores maiores de 

teor de umidade, então foi mantido o nível baixo de umidade (6,4%) e adotados 

novos níveis de 7,9 e 9,4% (Tabela 16). 

 

Tabela 14 – Traços de mistura solo-cal  

Níveis Cal (%)       Teor de Umidade (%)                  

Baixo 4,0 6,4 

Médio 8,0 7,6 

Alto 12,0 8,8 

 

Tabela 15 – Traços de mistura solo-cimento  

Níveis Cimento (%)       Teor de Umidade (%)                  

Baixo 3,0 6,4 

Médio 7,0 7,6 

Alto 10,0 8,8 

 

Tabela 16 – Traços de mistura solo-cal diluída  

Níveis Cal Diluída (%) Teor de Umidade (%) 

Baixo 4,0 6,4 

Médio 8,0 7,9 

Alto 12,0 9,4 

 

Definidos os níveis de cada fator dos diferentes tipos de estabilizantes, foram 

determinadas as misturas de solo do planejamento fatorial, descritas na Tabela 17. 

Foram adotadas as seguintes nomenclaturas: “CA” para identificar as misturas solo-
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cal, “CI” para solo-cimento e “CD” para solo-cal diluída; seguidas do número 

identificador das misturas. As misturas de solo natural, descritas na Tabela 18, foram 

identificadas como “PD”. 

 

Tabela 17– Misturas de solo-cal, solo-cimento e solo-cal diluída 

Mistura 
Solo-cal (CA) Solo-cimento (CI) Solo-cal diluída (CD) 

w (%) CA (%) w (%) CI (%) w (%) CD (%) 

01 6,4 4,0 6,4 3,0 6,4 4,0 
02 6,4 8,0 6,4 7,0 6,4 8,0 
03 6,4 12,0 6,4 10,0 6,4 12,0 
04 7,6 4,0 7,6 3,0 7,9 4,0 
05 7,6 8,0 7,6 7,0 7,9 8,0 
06 7,6 12,0 7,6 10,0 7,9 12,0 
07 8,8 4,0 8,8 3,0 9,4 4,0 
08 8,8 8,0 8,8 7,0 9,4 8,0 
09 8,8 12,0 8,8 10,0 9,4 12,0 

 

Para comparação e avaliação das alterações das propriedades do solo foram 

executados cinco corpos-de-prova de solo natural seguindo os teores de umidade 

6,4, 7,6, 7,9, 8,8 e 9,4% (Tabela 18). As misturas de solo sem estabilizantes são 

identificadas pela sigla “PD”. 

 

Tabela 18 – Misturas de solo natural 

Composição 
Misturas 

PD-01 PD-02 PD-03 PD-04 PD-05 

w (%) 6,4 7,6 8,8 7,9 9,4 

 

As misturas de solo com estabilizante foram utilizadas para determinar os 

modelos de regressão, para uma verificação da acurácia destes modelos foram 

executadas misturas de validação com dosagem diferente, descrita nas Tabelas 19 

e 20. As misturas de validação são identificadas pela letra V, após a nomenclatura 

referente ao estabilizante. 

 

Tabela 19 – Misturas de validação para modelos de condutividade hidráulica. 

Mistura w (%) 
Estabilizante 

Tipo Teor (%) 

CAV-K 8,6 Cal 12,0 
CIV-K 8,6 Cimento 10,0 
CDV-K 8,6 Cal Diluída 12,0 
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Tabela 20 – Misturas de validação para modelos de resistência a compressão simples. 

Mistura w (%) 
Estabilizante 

Tipo Teor (%) 

CAV-R 8,2 Cal 4,0 
CIV-R 8,6 Cimento 7,0 
CDV-R 8,6 Cal Diluída 8,0 

 

Após a definição do melhor ajuste para o modelo de regressão foi possível 

prever o resultado para qualquer valor dentro do intervalo de variação dos fatores, 

assim, as misturas de validação serviram para comparar o resultado previsto com o 

observado de um ponto aleatório com dados de entrada diferentes. 

A compactação das misturas nas colunas de percolação exige o 

conhecimento prévio dos valores de ρd, conforme a Equação 33. Assim, o ensaio de 

compactação foi realizado previamente e foram obtidos os resultados descritos na 

Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Resultados de massa específica aparente seca (ρd) para cada mistura. 

Mistura Solo-cal (CA) Solo-cimento (CI) Solo-cal diluída (CD) Padrão (PD) 

01 1,900 1,940 1,891 1,940 
02 1,910 1,954 1,899 1,932 
03 1,940 1,974 1,888 1,920 
04 1,940 1,924 1,906 1,929 
05 1,940 1,960 1,902 1,911 
06 1,965 1,994 1,910 - 
07 1,950 1,900 1,914 - 
08 1,950 1,941 1,916 - 
09 1,972 1,994 1,928 - 

V-K 1,974 1,996 1,922 - 

 

4.5 CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

 

Neste item são apresentados todos os resultados de condutividade hidráulica 

obtidos através dos ensaios de percolação em coluna. 

 

4.5.1 Solo sem estabilizante 

 

A Figura 38 mostra as curvas de condutividade hidráulica x tempo dos testes 

com solo sem estabilizante. As curvas das leituras do ensaio de percolação coluna 
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de cada mistura são apresentadas no Apêndice A. 

 

 

Figura 38 - Curvas de condutividade hidráulica por tempo (solo natural). 

 

A partir de 80 dias de percolação as misturas PD-01, 02, 03 e 05 

apresentaram resultados de K com variação menor que 1,0 x 10-7 m/s, a mistura PD-

04 atendeu a este critério de diferença de leituras a partir de 105 dias de ensaio.  

As misturas PD-01 e PD-02 apresentaram um aumento do valor de K entre o 

período de 40 a 70 dias. A mistura PD-02 estava sujeita a percolação de água 

destilada até 20 dias de ensaio e a mistura PD-01 até 30 dias e, então, foi realizada 

a troca do abastecimento pela água da concessionária para facilitar a realização 

conjunta das colunas de percolação.  

Os corpos-de-prova permaneceram intactos, apenas houve a substituição 

gradual do influente. A troca no fornecimento pode ter causado este incremento 

temporário nos resultados da condutividade hidráulica, visto que a água da 

concessionária contém cloro e flúor em sua composição. Os relatórios da SAAE 

(2013) indicam a presença de até 0,78 mg/L de fluoretos e 1,0 mg/L de cloro residual 

para os meses de janeiro a setembro de 2013.  

As leituras de condutividade elétrica (CE) das misturas PD-01 e PD-02, 

apresentadas no Apêndice A, mostram que após a troca do fornecimento de água 

houve um grande aumento nos valores de CE efluente. Este incremento é natural, 

visto que a água influente apresenta uma maior CE, devido a sua composição.  
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Mesmo com diferença de resultados de K entre 40 e 70 dias, o resultado final 

apresenta tendência independente desta ocorrência e semelhante entre as amostras 

de solo sem adição de estabilizante. 

As misturas PD-02, PD-03 e PD-05 apresentaram resultados semelhantes no 

trecho de 100 a 120 dias de percolação. A mistura PD-01 com w de 6,4%, 

correspondente ao teor de umidade ótima do solo, apresentou os menores valores 

de condutividade hidráulica.  

 

4.5.2 Misturas solo-cal 

 

A Figura 39 mostra as curvas de condutividade hidráulica x tempo das 

misturas solo-cal, para um período de 120 dias de percolação de água. São 

apresentadas também as curvas dos corpos-de-prova de solo sem estabilizante PD-

01, PD-02 e PD-03 para comparação. 

 

 

Figura 39 – Curvas de condutividade hidráulica por tempo (solo-cal). 

 

Após 30 dias de percolação todas as colunas de solo-cal passaram a 

apresentar valores abaixo de 1,0 x 10-6 m/s. No período entre 60 e 90 dias houve um 

aumento da condutividade hidráulica, sendo que as misturas CA-01 e CA-02 

apresentaram K acima desse valor. As misturas PD-01 e PD-02 apresentaram 

comportamento semelhante no intervalo entre 40 e 70 dias. 
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Aproximadamente entre 90 e 120 dias de percolação as leituras de 

condutividade hidráulica de todas as colunas se tornaram mais estáveis 

apresentando diferenças de leitura inferiores a 1,0 x 10-7 m/s. As misturas CA-01 e 

CA-02 apresentaram redução contínua do K neste intervalo de tempo. 

A partir da Figura 39 é possível verificar também a importância da umidade 

nas misturas, visto que as misturas CA-07, CA-08 e CA-09, que possuem w = 8,8%, 

mesmo com diferentes teores de estabilizante, estão entre as misturas com menores 

resultados do K.  

Para a análise de variância do comportamento das misturas solo-cal foram 

selecionadas três leituras do trecho entre 100 e 120 dias de percolação de cada 

curva, apresentadas na Tabela 22. Também são exibidos os dados das misturas 

sem estabilizantes PD-01, 02 e 03. 

 

Tabela 22 – Valores de condutividade hidráulica para as misturas solo-cal. 

Misturas 
K (m/s) 

1 2 3 Média 

CA-01 4,777E-07 4,571E-07 4,292E-07 4,546E-07 

CA-02 3,992E-07 3,727E-07 3,538E-07 3,752E-07 

CA-03 2,702E-07 2,641E-07 2,630E-07 2,658E-07 

CA-04 1,561E-07 1,551E-07 1,577E-07 1,563E-07 

CA-05 2,383E-07 2,561E-07 2,533E-07 2,492E-07 

CA-06 2,519E-07 2,541E-07 2,356E-07 2,472E-07 

CA-07 1,693E-07 1,705E-07 1,802E-07 1,733E-07 

CA-08 1,994E-07 1,842E-07 1,927E-07 1,921E-07 

CA-09 6,167E-08 6,080E-08 6,427E-08 6,224E-08 

PD-01 3,278E-07 3,013E-07 3,215E-07 3,169E-07 

PD-02 1,055E-06 1,052E-06 1,093E-06 1,067E-06 

PD-03 9,383E-07 9,892E-07 9,764E-07 9,680E-07 

 

A Tabela 23 mostra os resultados da análise de variância dos dados 

experimentais da condutividade hidráulica (K) das misturas de solo-cal. Adotando 

um nível de significância (α) de 0,05, para o teste de hipóteses (p ≤ α para a rejeição 

da hipótese nula), os fatores w linear (x1), w quadrático (x1
2), CA linear (x2), CA 

quadrático (x2
2) e as interações x1 . x2, x1 . x2

2 e x1
2 . x2 mostraram-se significantes 

para o modelo.  
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Tabela 23 – Análise de variância do K para as misturas solo-cal. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 2,231E-13 1 2,231E-13 1416,029 1,443E-18 

w (x1
2) 7,915E-15 1 7,915E-15 50,233 1,315E-06 

CA (x2) 2,185E-14 1 2,185E-14 138,650 6,841E-10 

CA (x2
2) 1,248E-14 1 1,248E-14 79,214 5,198E-08 

x1 . x2 4,538E-15 1 4,538E-15 28,797 4,231E-05 

x1 . x2
2 3,515E-15 1 3,515E-15 22,306 1,697E-04 

x1
2 . x2 5,802E-14 1 5,802E-14 368,220 1,966E-13 

Falta de 
Ajuste 

1,063E-17 1 1,063E-17 0,067 0,798019 

Erro 2,836E-15 18 1,576E-16   

Total 3,343E-13 26    

 

A análise de variância do KCA obteve um coeficiente de determinação (R²) de 

0,9915. A equação final ajustada para o modelo pode ser representada pela 

equação 37, na qual x1 representa os valores do fator w e x2 do fator CA. A Figura 

40 representa graficamente o efeito de w e CA sobre o K. 
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                     (Eq. 37) 

 

A projeção da superfície de resposta (Figura 40) mostra o comportamento 

das misturas com adição de cal e mudança do teor de umidade. Observando as 

curvas fica evidente que o w exerceu maior influência do que o teor de estabilizante 

sobre a diminuição do K nas misturas com cal.  

Entre os intervalos de cal (4,0 e 7,0%) e w (6,4 a 7,2%) a alteração do K 

ocorre de modo praticamente vertical, com maior influência do w. Acima de 9,0% de 

cal as alterações do K ocorrem de modo mais espaçado, o que indica uma 

necessidade maior de água na mistura para promover as reações. 

O ponto de menor condutividade hidráulica, ou ponto ótimo, corresponde a 

mistura CA-09 com w de 8,8% e CA de 12,0%, e segundo o modelo (Eq. 40) 

apresenta um K de 6,1930 x 10-8 m/s, se compararmos com a média dos valores 

experimentais (Tabela 22) observamos um residual de 3,1372 x 10-10 m/s. 
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Figura 40 –  Projeção da superfície de resposta da condutividade hidráulica (m/s) das misturas solo-
cal. 

 

Para conferência do modelo de regressão KCA (Eq. 37) foram realizados 

ensaios de condutividade hidráulica com a mistura CAV-K, que possui um w = 8,6% 

e CA = 12,0%. A verificação foi executada através da diferença entre o resultado 

experimental e o previsto, ou seja, o valor residual. Os resultados da validação 

(Tabela 24) apresentaram valores próximos ao previsto, o que indica um bom ajuste 

do modelo de regressão.  

 

Tabela 24 - Resultados de validação da CAV-K para condutividade hidráulica (m/s). 

K experimental KCA  
previsto 

Residual 
Leituras Média 

1,089E-07 
1,089E-07 1,046E-07 4,307E-09 1,096E-07 

1,081E-07 
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4.5.3 Misturas solo-cimento 

 

A Figura 41 mostra as curvas de condutividade hidráulica x tempo das 

misturas solo-cimento, para um período de 120 dias de percolação de água. São 

apresentadas também as curvas dos corpos-de-prova de solo sem estabilizante PD-

01, PD-02 e PD-03 para comparação. 

 

 
Figura 41 – Curvas de condutividade hidráulica por tempo (solo-cimento).  

 

No início da percolação do solo-cimento, até 30 dias de ensaio, é possível 

observar que as misturas CI-03, CI-06 e CI-09 (10,0% cimento) apresentaram 

menores valores de K em comparação as demais misturas. Neste intervalo as 

misturas possuem K médios, respectivamente, de 3,3x10-8 m/s, 5,6x10-8 m/s e 

3,4x10-8 m/s. 

No período entre 100 a 120 dias todas as misturas apresentaram diferenças 

de medidas inferiores a 1,0 x 10-7 m/s. As misturas com menores valores de K foram 

CI-01, CI-06 e CI-09, e os maiores K foram obtidos pelo CI-02, CI-05 e CI-07. 

A Tabela 25 mostra as três leituras selecionadas para a análise de variância 

do comportamento do solo-cimento e, também, os resultados das misturas de solo 

natural.  
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Tabela 25 - Valores de condutividade hidráulica para as misturas solo-cimento. 

Misturas 
K (m/s) 

1 2 3 Média 

CI-01 7,825E-08 7,715E-08 7,835E-08 7,792E-08 

CI-02 3,301E-07 3,305E-07 3,526E-07 3,377E-07 

CI-03 1,997E-07 2,092E-07 2,180E-07 2,090E-07 

CI-04 1,437E-07 1,458E-07 1,463E-07 1,453E-07 

CI-05 3,255E-07 3,289E-07 3,210E-07 3,251E-07 

CI-06 1,802E-08 1,915E-08 1,906E-08 1,874E-08 

CI-07 3,280E-07 3,315E-07 3,356E-07 3,317E-07 

CI-08 2,321E-07 2,299E-07 2,506E-07 2,375E-07 

CI-09 1,356E-08 1,473E-08 1,458E-08 1,429E-08 

PD-01 3,278E-07 3,013E-07 3,215E-07 3,169E-07 

PD-02 1,055E-06 1,052E-06 1,093E-06 1,067E-06 

PD-03 9,383E-07 9,892E-07 9,764E-07 9,680E-07 
  
 

A Tabela 26 mostra os resultados da análise de variância dos dados 

experimentais da condutividade hidráulica das misturas de solo-cimento. Adotando 

um nível de significância (α) de 0,05, para o teste de hipóteses (p ≤ α para a rejeição 

da hipótese nula), os fatores w quadrático (x1
2), CI linear (x2), CI quadrático (x2

2) e as 

interações x1 . x2, x1 . x2
2

, x1
2 . x2 e x1

2 . x2
2
, mostraram-se significantes para o 

modelo.  

 

Tabela 26 - Análise de variância do K para as misturas solo-cimento. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1
2) 8,411E-15 1 8,411E-15 183,275 7,077E-11 

CI (x2) 4,894E-14 1 4,894E-14 1066,443 1,787E-17 

CI (x2
2) 1,820E-13 1 1,820E-13 3966,439 1,456E-22 

x1 . x2 1,516E-13 1 1,516E-13 3303,567 7,494E-22 

x1 . x2
2 9,477E-15 1 9,477E-15 206,485 2,638E-11 

x1
2 . x2 1,113E-15 1 1,113E-15 24,243 1,095E-04 

x1
2 . x2

2 1,785E-14 1 1,785E-14 388,940 1,227E-13 
Falta de 
Ajuste 

4,095E-17 1 4,095E-17 0,892 0,357364 

Erro 8,261E-16 18 4,589E-17   

Total 4,134E-13 26    

 

O coeficiente de determinação (R²) do KCI, que é explicado pelos fatores w e 

CI, é 0,9979. A equação final ajustada para o modelo pode ser representada pela 
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equação 38, na qual x1 representa os valores do fator w e x2 do fator CI. A Figura 42 

representa graficamente o efeito de w e CI sobre o K. 
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                (Eq. 38) 

 

 

Figura 42 – Projeção da superfície de resposta da condutividade hidráulica (m/s) das misturas solo-
cimento. 

 

O comportamento das misturas de solo-cimento, conforme a Figura 42, 

mostrou a menor eficiência em reduzir o K das misturas com os níveis médios das 

variáveis independentes e também das combinações com baixo teor de cimento e 

maior quantidade de água. 

Para os menores teores de cimento a adição de água agiu de maneira 

prejudicial para a redução do K, é possível que o excesso de água tenha 

impossibilitado as reações e ligações entre as partículas de cimento e do solo. 
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Segundo o modelo (Eq. 38), a dosagem do solo-cimento que deverá obter a 

menor condutividade hidráulica, ou ponto ótimo, corresponde a w = 8,4% e CI = 

10,0%, com um KCI = 5,978 x 10-10 m/s. 

A validação do modelo KCI (Eq. 38) foi efetuada através dos ensaios de 

condutividade hidráulica da mistura CIV-K, com w = 8,6% e CI = 10,0%. A Tabela 27 

apresenta dos dados da verificação. 

A validação do modelo da condutividade hidráulica das misturas solo-cimento 

(Tabela 27) mostra que a previsão pode apresentar resultados inferiores aos 

encontrados experimentalmente. As misturas de solo-cimento apresentaram grande 

redução do valor de K, mas o modelo pode prever resultados ainda menores.  

Considerando que os resultados obtidos são muito inferiores aos encontrados 

nas amostras de solo compactado sem cimento e conhecendo as possíveis 

divergências entre o previsto e experimental, o modelo pode ser utilizado para 

estimar e demonstrar o comportamento das misturas. 

 

Tabela 27 - Resultados de validação da CIV-K para condutividade hidráulica (m/s). 

K experimental KCI  
previsto 

Residual 
Leituras Média 

1,945E-08 
1,980E-08 2,000E-09 -1,780E-08 2,012E-08 

1,984E-08 

 

As misturas de solo-cimento apresentaram grandes diferenças nos valores de 

K (Tabela 25), e este comportamento foi demonstrado na superfície de resposta 

(Figura 44). Esta variação grande de resultados dificultou o ajuste do modelo e, 

deste modo, resultou em valores residuais altos para algumas misturas.  

 

4.5.4 Misturas solo-cal diluída 

 

A Figura 43 mostra as curvas de condutividade hidráulica x tempo das 

misturas solo-cal diluída, para um período de 120 dias de percolação de água. São 

apresentadas também as curvas das misturas padrão PD-01, PD-04 e PD-05 para 

comparação. 

 



 

 

137 

 

 

Figura 43 - Curvas de condutividade hidráulica por tempo (solo-cal diluída). 

 

Entre as misturas de solo-cal diluída destaca-se a CD-03 que apresentou 

valores de K superiores as demais. Até 60 dias a mistura apresentou redução da 

condutividade hidráulica, houve pouca variação entre 60 e 70 dias, mas a partir 

deste período ocorreu um aumento levando os valores a 5,0 x 10-7 m/s. Entre 100 e 

120 dias os valores desta mistura permaneceram em torno de 4,0 x 10-7 m/s.  

Até aproximadamente 20 dias de percolação as misturas CD-02, CD-03 e 

CD-06 apresentavam valores de K superiores a mistura sem estabilizante PD-04, 

porém após esse período as misturas estabilizadas continuaram a apresentar 

diminuição da condutividade hidráulica, enquanto a mistura PD-04 obteve grande 

elevação.  

A mistura com menor valor de K foi a CD-09, seguida pela CD-05. Ambas as 

misturas com maior e menor condutividade hidráulica possuem 12,0% de cal diluída, 

isso ocorreu devido ao processo de homogeneização, no qual quando adicionado 

menor quantidade de água e com grande teor de cal gerou uma pasta viscosa. 

Três leituras do intervalo final de percolação (100 a 120 dias) de cada mistura 

foram selecionadas para a análise de variância do comportamento do solo-cal 

diluída (Tabela 28). Para comparação foram escolhidos os resultados das mistura de 

solo natural PD-01, PD-04 e PD-05, que apresentam w de 6,4, 7,9 e 9,4%, 

respectivamente.  
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Tabela 28 - Valores de condutividade hidráulica para as misturas solo-cal diluída. 

Misturas 
K (m/s) 

1 2 3 Média 

CD-01 1,865E-07 1,888E-07 1,893E-07 1,882E-07 

CD-02 1,967E-07 1,974E-07 1,974E-07 1,972E-07 

CD-03 4,094E-07 4,146E-07 3,974E-07 4,071E-07 

CD-04 1,752E-07 1,799E-07 1,830E-07 1,794E-07 

CD-05 1,313E-07 1,415E-07 1,405E-07 1,378E-07 

CD-06 1,791E-07 1,777E-07 1,757E-07 1,775E-07 

CD-07 2,028E-07 2,109E-07 2,027E-07 2,055E-07 

CD-08 1,879E-07 1,887E-07 1,875E-07 1,881E-07 

CD-09 1,305E-07 1,331E-07 1,316E-07 1,318E-07 

PD-01 3,278E-07 3,013E-07 3,215E-07 3,169E-07 

PD-04 2,421E-06 2,430E-06 2,426E-06 2,426E-06 

PD-05 1,024E-06 1,017E-06 1,010E-06 1,017E-06 

 

A Tabela 29 mostra os resultados da análise de variância dos dados 

experimentais da condutividade hidráulica (K) das misturas de solo-cal diluída. 

Adotando um nível de significância (α) de 0,05, para o teste de hipóteses (p ≤ α para 

a rejeição da hipótese nula), os fatores w quadrático (x1
2), CD linear (x2), CD 

quadrático (x2
2) e as interações entre x1 e x2 mostraram-se significantes para o 

modelo.  

 

Tabela 29 - Análise de variância do K para as misturas solo-cal diluída. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 3,569E-14 1 3,569E-14 2076,868 4,753E-20 

w (x1
2) 1,798E-14 1 1,798E-14 1046,302 2,116E-17 

CD (x2) 1,027E-14 1 1,027E-14 597,830 2,927E-15 

CD (x2
2) 9,877E-15 1 9,877E-15 574,756 4,129E-15 

x1 . x2 6,421E-14 1 6,421E-14 3736,207 2,489E-22 

x1 . x2
2 1,438E-14 1 1,438E-14 836,971 1,522E-16 

x1
2 . x2 5,545E-15 1 5,545E-15 322,693 6,096E-13 

Erro 2,505E-20 1 2,505E-20 0,001 0,969964 

Total 3,093E-16 18 1,718E-17   

 

O coeficiente de determinação (R²), que explica a proporção de variabilidade 

na medida do KCD considerando os fatores w e CD, é 0,9981. A equação final 

ajustada para o modelo pode ser representada pela equação 39, na qual x1 
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representa os valores do fator w e x2 do fator CD. A Figura 44 representa 

graficamente o efeito de w e CD sobre o K. 
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                   (Eq.39) 

 

 
Figura 44 – Projeção da superfície de resposta da condutividade hidráulica (m/s) das misturas solo-

cal diluída. 

 

Nas misturas de solo-cal diluída, como é possível visualizar na Figura 44, as 

misturas com menor e maior valor de K são, respectivamente, CD-09 e CD-03.  

Os corpos de prova com cal diluída formaram grumos de cal após a mistura 

com o solo, mesmo após a homogeneização continuava com aspecto de flocos de 

cal. Como a umidade ótima do solo da Formação Botucatu é baixa, o teor de água 

utilizado não foi adequado para formar um líquido quando misturado com a cal. Na 

maioria das misturas a homogeneização da cal com a água formou uma pasta 

viscosa de difícil homogeneização com o solo.  



140 

 

A mistura CD-03 apresenta o menor teor de umidade e maior quantidade de 

cal, deste modo obteve a cal diluída mais viscosa entre as misturas ensaiadas.  

Segundo o modelo (Eq. 39), o ponto ótimo da condutividade hidráulica das 

misturas de solo-cal diluída possui um w de 9,0 e CD de 12,0 %, a previsão indica 

que nesta dosagem é possível obter um KCD = 1,260 x 10-7 m/s. 

Para validação do modelo KCD (Eq. 39), foram realizados ensaios de 

condutividade hidráulica com a mistura CDV-K, com w = 8,6% e CD = 12,0%. Os 

resultados da verificação (Tabela 30) mostraram que o resultado previsto apresenta 

boa aproximação ao valor experimental. 

 

Tabela 30 - Resultados de validação da CDV-K para condutividade hidráulica (m/s). 

K experimental KCD  
previsto 

Residual 
Leituras Média 

1,397E-07 
1,397E-07 1,333E-07 6,481E-09 1,386E-07 

1,409E-07 

 

4.5.5 Valores de pH e CE do fluído influente e efluente 

 

Durante o ensaio de percolação em coluna foram realizadas leituras de pH e 

condutividade elétrica (CE) da água influente e efluente de cada coluna. Neste item 

são apresentados os valores médios e o desvio padrão destas leituras. As curvas 

com todas as leituras de pH e CE são apresentadas juntamente com a curva de K 

no Apêndice A. 

Os resultados de pH e CE obtidos pelas amostras de solo sem estabilizante 

(Tabela 31) mostram que houve pouca diferença entre as leituras influente e 

efluente.  

Segundo as curvas com as leituras das colunas de solo natural (Apêndice A) 

há uma tendência dos valores de pH e CE permanecerem próximos aos valores 

observados na água influente. A elevação do pH pode indicar a lixiviação dos 

minerais K+, Na+ e Mg+ extraídos da superfície dos minerais.  

Nas leituras do ensaio de coluna das misturas PD-01 e PD-02 (Apêndice A) é 

possível observar um aumento da CE com início após 20 e 30 dias de percolação, 

este aumento corresponde a troca do fornecimento de água e início do uso de água 

da concessionária local. 
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Tabela 31 – Valor médio e desvio padrão de pH e CE das misturas PD. 

Mistura 

pH CE (μScm-1) 

Influente Efluente Influente Efluente 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

PD-01 7,40 0,64 7,96 0,63 53,25 18,58 50,18 16,74 
PD-02 7,52 0,55 7,97 0,34 53,51 18,08 53,68 18,76 
PD-03 7,66 0,35 7,99 0,29 59,77 4,80 61,18 8,55 
PD-04 7,68 0,22 7,93 0,18 57,3 3,24 68,51 6,98 
PD-05 7,68 0,22 8,06 0,20 57,3 3,24 70,51 8,33 

 

O valor médio e desvio padrão das leituras de pH e CE das misturas de solo-

cal são apresentadas na Tabela 32. Os resultados de pH mostram que a 

estabilização com cal alcalinizou o efluente. As amostras de solo-cal apresentaram 

efluentes com valores de CE mais elevados que a água influente, o que indica uma 

maior concentração de eletrólitos.   

 

Tabela 32 – Valor médio e desvio padrão de pH e CE das misturas CA. 

Mistura 

pH CE (μScm-1) 

Influente Efluente Influente Efluente 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

CA-01 7,40 0,64 9,22 0,91 53,25 18,58 98,43 17,12 
CA-02 7,42 0,63 9,37 0,91 53,51 18,08 113,58 11,79 
CA-03 7,41 0,63 9,59 0,92 53,44 18,20 122,29 10,76 
CA-04 7,42 0,63 9,29 0,85 53,51 18,08 107,65 15,04 
CA-05 7,44 0,61 9,50 1,23 57,13* 12,76* 131,71* 70,01* 
CA-06 7,55 0,52 9,81 1,57 59,58* 5,12* 119,51* 17,50* 
CA-07 7,44 0,61 9,47 1,17 56,34* 14,21* 124,46* 16,53* 
CA-08 7,48 0,59 9,47 1,16 58,83* 8,54* 128,48* 13,00* 
CA-09 7,58 0,48 10,30 1,62 59,08* 4,84* 127,15* 97,63* 

Nota: * Alguns pontos iniciais não foram considerados para o cálculo da média e desvio padrão a fim 

de descrever os valores predominantes no ensaio. 

 

As misturas de solo-cal 05, 06, 07, 08 e 09 apresentaram valores elevados de 

CE no início da percolação de água (Apêndice A), o que pode indicar a lixiviação de 

íons Ca2+ dispersos no solo devido à adição de cal. As misturas CA-06 e 09, que 

possuem o maior teor de cal em sua composição, apresentaram os maiores valores 

iniciais de CE e atingiram um estágio estável a partir de 40 dias de percolação. Na 

Tabela 32 alguns valores iniciais de CE e pH não foram considerados para melhor 

descrição dos resultados predominantes nas misturas. 
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A partir dos resultados das misturas de solo-cal (Tabela 32) é possível 

observar a relação direta entre a quantidade de cal e a elevação dos valores de pH e 

CE, pois quanto maior a quantidade de cal no solo (misturas CA-03, 06 e 09) maior a 

alcalinização do efluente e maior o valor da CE. 

A Tabela 33 apresenta o valor médio e o desvio padrão das leituras de pH e 

CE das misturas de solo-cimento. Assim como ocorreu com as misturas de solo-cal, 

os valores de pH indicam uma alcalinização da água efluente e os valores de CE do 

material efluente apresentaram resultados maiores que a água influente.   

 

Tabela 33 – Valor médio e desvio padrão de pH e CE das misturas CI. 

Mistura 

pH CE (μScm-1) 

Influente Efluente Influente Efluente 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

CI-01 7,71 0,25 8,36 0,41 59,18 4,82 76,26 9,94 
CI-02 7,71 0,25 8,96 0,87 58,73* 4,81* 113,58* 29,41* 
CI-03 7,72 0,25 9,50 1,16 57,91* 4,24* 117,60* 28,93* 
CI-04 7,71 0,25 8,61 0,39 59,30 4,77 90,34 9,36 
CI-05 7,71 0,25 9,11 1,01 58,93* 4,87* 114,55* 32,88* 
CI-06 7,73 0,25 9,44 1,09 58,38* 4,08* 135,26* 52,88* 
CI-07 7,71 0,25 8,62 0,51 59,26 4,79 97,50 18,69 
CI-08 7,71 0,25 9,11 0,97 58,73* 4,81* 113,82* 17,53* 
CI-09 7,68 0,24 9,24 0,65 57,46* 3,41* 95,41* 27,88* 

Nota: * Alguns pontos iniciais não foram considerados para o cálculo da média e desvio padrão a fim 

de descrever os valores predominantes no ensaio. 

 

Conforme as leituras das misturas solo-cimento (Tabela 33), os valores de pH 

e CE apresentam tendência de aumento proporcional ao teor de cimento nas 

amostras, com exceção da mistura CI-09. Esta mistura contém a maior porcentagem 

de estabilizante em sua composição e apresentou os menores valores de K, 

portanto, é possível que tenha ocorrido mais reações cimentantes e pozolânicas. 

Como resultado é obtido um material mais denso devido ao preenchimento dos 

vazios e ligação entre os constituintes do solo. Com maior consumo de íons pelas 

reações, menor é a disponibilidade para lixiviação.  

As misturas de solo-cimento 02, 03, 05, 06, 08 e 09 apresentaram resultados 

mais elevados de CE no início da percolação (Apêndice A), e após 20 ou 30 dias 

estes valores diminuíram e permaneceram com pequena variação até o término do 

ensaio.  
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Os resultados de pH e CE das misturas solo-cal diluída são apresentados na 

Tabela 34. Os valores de pH apresentam comportamento semelhante as misturas de 

solo-cimento e solo-cal diluída, com valores do efluente maiores que o influente. Os 

valores de CE efluente apresentaram resultados superiores ao influente para todas 

as diferentes dosagens de cal diluída. 

 

Tabela 34 – Valor médio e desvio padrão de pH e CE das misturas CD. 

Mistura 

pH CE (μScm-1) 

Influente Efluente Influente Efluente 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

CD-01 7,72 0,25 8,45 0,28 57,61 3,52 96,28 5,95 
CD-02 7,72 0,22 8,44 0,22 57,38 3,27 117,14 13,85 
CD-03 7,72 0,25 8,79 0,42 57,61 3,52 99,68 10,21 
CD-04 7,72 0,25 8,54 0,29 57,61 3,52 116,43 10,18 
CD-05 7,72 0,25 8,46 0,28 57,61 3,52 102,70 7,44 
CD-06 7,72 0,25 8,63 0,46 57,61 3,52 100,32 9,81 
CD-07 7,72 0,25 8,86 0,52 57,61 3,52 111,83 8,70 
CD-08 7,73 0,23 8,94 0,50 57,47 3,41 102,24 4,74 
CD-09 7,72 0,25 9,35 0,71 57,27 3,21 113,23 5,88 

 

As amostras de solo-cal diluída não demonstraram resultados elevados de 

CE nos primeiros dias do ensaio (Apêndice A) e obtiveram intervalo de variação 

entre, aproximadamente, 100 e 120 μScm-1.  

Em comparação com os valores de CE das misturas de solo-cal (Tabela 32), 

a água efluente das amostras com cal diluída (Tabela 34) apresentaram menores 

resultados. E, também, não foi observada uma tendência de aumento da CE em 

função do teor de cal nas misturas de cal diluída, este fator pode ser explicado pela 

diferença no processo de mistura com o solo. Nas misturas de cal diluída o 

estabilizante apresentou menor homogeneização com o solo e, deste modo, é 

possível que a disponibilidade de íons tenha sido reduzida. Este fato pode diminuir a 

quantidade de íons sujeitos a lixiviação pela água. 

As misturas de solo-cal, solo-cimento e solo-cal diluída apresentaram um 

tendência de valores de pH da água efluente entre 8 e 10, sendo que a água 

influente apresentou uma variação aproximada de pH entre 7 e 8.  
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4.5.6 Comparação K vs ρd 

 

Nos trabalhos de Mitchell, Hooper & Campanella (1965) e Daniel & Benson 

(1990) foi possível observar a influência do teor de umidade e energia de 

compactação na condutividade hidráulica do solo (Fig. 10 e Fig. 11). Nesses 

trabalhos os autores fizeram suas correlações através de ensaios em corpos de 

prova de solo argiloso compactado. 

Daniel & Benson (1990) aprimoraram o método de determinação dos critérios 

de umidade ótima e massa específica aparente seca de solos com o objetivo de 

alcançar um material mais adequado para uso em barreiras de proteção. 

Foram feitas as Figuras 45, 46 e 47 onde é possível comparar os dados de 

massa específica aparente seca, teor de umidade e condutividade hidráulica dos 

solos estabilizados com cal, cimento e cal diluída, respectivamente. Deste modo, foi 

possível verificar diferenças entre o comportamento do solo estabilizado e aqueles 

utilizados por Mitchell, Hooper & Campanella (1965) e Daniel & Benson (1990). 

As curvas de ρd vs w foram obtidas através dos ensaios de compactação 

Proctor. Os gráficos de K vs w foram feitos a partir dos modelos de regressão da 

condutividade hidráulica. As equações utilizadas foram: Eq. 37 (solo-cal), Eq. 38 

(solo-cimento) e Eq. 39 (solo-cal diluída). 

Para as misturas com 4,0% de cal, conforme a Figura 45, o ponto de menor 

valor de K foi obtido para um teor de umidade inferior ao ponto ótimo (wot). A Tabela 

35 apresenta os resultados de K para o wot, o ponto de menor K com seu respectivo 

valor do teor de umidade (wKmin) e os resultados previstos das misturas ensaiadas 

para determinação do modelo KCA (Eq. 37). 

 

Tabela 35 – Previsão do K para solo-cal com CA 4,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CA-01 6,4 4,543E-07 
CA-04 7,6 1,569E-07 
CA-07 8,8 1,730E-07 

wot 8,5 1,396E-07 
wKmin 8,1 1,255E-07 
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Figura 45 – Curvas de compactação e K das misturas solo-cal. 

 

A curva de K vs w para 8,0% de cal (Figura 45) indica que o valor máximo de 

w ensaiado apresenta os menores resultados de K. Neste caso o solo estabilizado 

teve comportamento semelhante aquele observado por Daniel & Benson (1990). Na 

Tabela 36 são apresentados os valores referentes a curva de 8,0% de cal. 

 

Tabela 36 – Previsão do K para solo-cal com CA 8,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CA-02 6,4 3,759E-07 
CA-05 7,6 2,480E-07 
CA-08 8,8 1,927E-07 

wot 8,5 1,997E-07 
wKmin 8,8 1,927E-07 

 

Assim como a curva de 8,0%, a curva de 12,0% de cal (Figura 45) obteve o 

menor resultado de K para w = 8,8%, ou seja, em ambos os casos é possível que 
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haja um valor de w que apresente um valor ainda menor do K. A Tabela 37 mostra 

os dados da curva de 12,0% de cal. 

 

Tabela 37 – Previsão do K para solo-cal com CA 12,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CA-03 6,4 2,655E-07 
CA-06 7,6 2,478E-07 
CA-09 8,8 6,193E-08 

wot 8,5 1,242E-07 
wKmin 8,8 6,193E-08 

 

Como pode ser observado na Figura 46, as misturas com 3,0% de cimento 

apresentaram o menor valor de K para w = 6,4%. A wot para esse teor de cimento é 

de 6,5%. O menor w utilizado foi 6,4%, portanto é possível que se obtenha um ponto 

de menor condutividade hidráulica para um valor inferior de w. Os dados da curva de 

3,0% de cimento são apresentados na Tabela 38. 

  

Tabela 38 – Previsão do K para solo-cal com CI 4,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CI-01 6,4 5,543E-08 
CI-04 7,6 1,832E-07 
CI-07 8,8 3,142E-07 

wot 6,5 6,772E-08 
wKmin 6,4 5,743E-08 

 

As misturas com 7,0% de cimento, de acordo com a Figura 46, apresentaram 

uma curva K vs w com menor resultado em w= 8,8%. Este teor de umidade 

corresponde ao limite máximo do intervalo testado, deste modo pode haver algum 

ponto com menor K para maiores w. Como pode ser observado na curva ρd vs w, 

para 7,0% de cimento, o wot é 7,4%. O ponto ótimo do K é superior e distante do wot. 

Na Tabela 39 são descritos os resultados de K para CI = 7,0%. 

 

Tabela 39 – Previsão do K para solo-cal com CI 7,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CI-02 6,4 3,582E-07 
CI-05 7,6 2,872E-07 
CI-08 8,8 2,550E-07 

wot 7,4 2,963E-07 
wKmin 8,8 2,550E-07 
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Figura 46 – Curvas de compactação e K das misturas solo-cimento. 
 

A curva de K vs w para 10,0% de cimento (Figura 46) apresentou um ponto 

ótimo, com menor valor de K, para w = 8,4%. Os dados da compactação indicam 

que a wot para esse teor de cimento é de 8,3%. A menor condutividade, então, foi 

encontrada para um valor semelhante ao wot. A Tabela 40 apresenta os dados da 

curva de 10,0% de cimento. 

 

Tabela 40 – Previsão do K para solo-cal com CI 10,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CI-03 6,4 2,008E-07 
CI-06 7,6 3,393E-08 
CI-09 8,8 7,297E-09 

wot 8,3 1,357E-09 
wKmin 8,4 5,978E-10 
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Conforme a Figura 47, para as misturas com 4,0% de cal diluída, o ponto de 

menor valor de K foi obtido para um teor de umidade inferior ao ponto ótimo (wot). Os 

resultados apresentaram baixa variabilidade. Os valores de K para CD = 4,0% são 

descritos na Tabela 41. 

 

Tabela 41 – Previsão do K para solo-cal com CD 4,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CD-01 6,4 1,882E-07 
CD-04 7,9 1,793E-07 
CD-07 9,4 2,055E-07 

wot 8,8 1,908E-07 
wKmin 7,5 1,783E-07 

 

A curva K vs. w para 8,0% de cal diluída (Figura 47) apresentou 

comportamento semelhante a curva de 4,0%, onde o menor valor de K corresponde 

a um teor de umidade inferior a wot. A Tabela 50 apresenta os valores de K 

referentes à curva de 8,0% de cal diluída. 

 

Tabela 42 – Previsão do K para solo-cal com CD 8,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CD-02 6,4 1,971E-07 
CD-05 7,9 1,378E-07 
CD-08 9,4 1,880E-07 

wot 9,3 1,813E-07 
wKmin 8,0 1,378E-07 

 

Os resultados de K das misturas com 12,0% de cal diluída, de acordo com a 

Figura 47, mostram que o menor valor previsto ocorre para um w de 9,0%, que, 

assim como ocorreu nas outras quantidades de estabilizante, é inferior ao wot. Os 

resultados de K para esse teor de cal diluída são apresentados na Tabela 43. 

 

Tabela 43 – Previsão do K para solo-cal com CD 12,0%. 

Referência w (%) K previsto (m/s) 

CD-03 6,4 4,071E-07 
CD-06 7,9 1,775E-07 
CD-09 9,4 1,318E-07 

wot 9,4 1,318E-07 
wKmin 9,0 1,260E-07 
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Figura 47 – Curvas de compactação e K das misturas solo-cal diluída. 

 

Os resultados mostram que a metodologia de definição do w, tomando 

valores acima do wot, não foi compatível com os solos estabilizados quimicamente 

com cal e cimento. Algumas misturas atenderam o critério da zona admissível, de 

Daniel & Benson (1990), e apresentaram menor condutividade hidráulica para 

valores acima da wot, mas várias obtiveram o menor K para valores inferiores de w. 

 

4.6 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

 

4.6.1 Solo sem estabilizante 

 

Foram realizados ensaios de resistência à compressão para o solo natural 
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compactado com seus diferentes valores de w, os resultados são apresentados na 

Tabela 44. 

 

Tabela 44 – Valores da resistência à compressão das misturas de solo natural. 

Misturas w (%) 
RC (MPa) 

1 2 Média Desvio 

PD-01 6,4 0,01648 0,01648 0,01648 0,00000 
PD-02 7,6 0,01604 0,02150 0,01877 0,00386 
PD-03 8,8 0,02081 0,02081 0,02081 0,00000 
PD-04 7,9 0,01886 0,01951 0,01919 0,00046 
PD-05 9,4 0,01951 0,01821 0,01886 0,00092 

 

Os resultados de RC para os corpos-de-prova sem estabilizantes atingiram 

um valor máximo de 20,81 kPa e mínimo de 16,04 kPa. A Figura 48 indica a 

diferença entre os valores médios da RC das misturas PD-01 a 05.  

 

 
Figura 48 – Resultados da RC das misturas de solo natural. 

 

4.6.2 Misturas solo-cal 

 

Foram obtidos resultados de resistência à compressão para as misturas de 

solo-cal após os períodos de cura de 7 (RC7) e 28 dias (RC28). Os valores da RC7 

são apresentados na Tabela 45. 
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Tabela 45 – Valores da RC7 das misturas de solo-cal. 

Misturas 
RC7 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CA-01 0,3116 0,3156 0,3136 0,0028 
CA-02 0,1395 0,1400 0,1398 0,0004 
CA-03 0,6561 0,7103 0,6832 0,0383 
CA-04 0,3917 0,3268 0,3593 0,0459 
CA-05 0,4991 0,4879 0,4935 0,0079 
CA-06 0,6144 0,6140 0,6142 0,0003 
CA-07 0,4408 0,4341 0,4375 0,0047 
CA-08 0,1424 0,1548 0,1486 0,0088 
CA-09 0,5792 0,5709 0,5751 0,0059 

 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC7 das 

misturas de solo-cal são exibidos na Tabela 46. Adotando um nível de significância 

(α) de 0,05, para o teste de hipóteses, os fatores w quadrático (x1
2), CA linear (x2), 

CA quadrático (x2
2) e as interações x1 . x2 e x1

2 . x2
2 mostraram-se significantes para 

o modelo.  

 

Tabela 46 - Análise de variância da RC7 para as misturas solo-cal. 

Fonte 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média dos 
Quadrados 

F p 

w (x1
2) 0,0450 1 0,0450 107,1073 2,687E-06 

CA (x2) 0,1936 1 0,1936 461,0686 4,848E-09 

CA (x2
2) 0,2237 1 0,2237 532,7933 2,556E-09 

x1 . x2 0,0269 1 0,0269 64,0843 2,202E-05 

x1
2 . x2

2 0,1184 1 0,1184 281,8776 4,224E-08 

Falta de 
Ajuste 

0,0002 3 0,0001 0,1610 0,919935 

Erro 0,0038 9 0,0004   

Total 0,6116 17    

 

A proporção de variabilidade na medida da RC7, obtida na análise de 

variância, foi R² = 0,9935. A equação final ajustada para o modelo pode ser 

representada pela equação 40, na qual x1 representa os valores do fator w e x2 do 

fator CA. A Figura 49 representa graficamente o efeito de w e Ca sobre a RC7. 
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            (Eq.40) 
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Figura 49 – Projeção da superfície de resposta da RC7 (MPa) das misturas solo-cal. 

 

As curvas da projeção da superfície de resposta da RC7CA (Figura 49) 

mostram como o teor de cal exerceu maior influência, sobre o valor da RC das 

misturas solo cal, em relação ao w. 

Foi observada uma região de valores mínimos na Figura 49 para valores de 

cal entre 6,0 e 8,0%, para todos os valores do teor de umidade. Os valores máximos 

estão na faixa 11,0<CA<12,0%, mas para w>8,2% os valores começam a diminuir. 

As misturas com CA = 8,0% (CA-03, CA-05 e CA-08), quando comparadas 

com os resultados do modelo (Eq. 40), apresentaram os maiores valores residuais. 

As demais obtiveram diferenças entre o resultado experimental e valor previsto 

menores que 0,045 MPa. 

Segundo o modelo da RC7 para solo-cal (Eq. 40) com uma dosagem de w= 

6,7% e CA = 12,0% pode ser obtido o maior valor de resistência à compressão, ou 

ponto ótimo, que corresponde a 0,6812 MPa. 
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A Tabela 47 mostra os resultados da validação do modelo de RC7 para as 

misturas de solo-cal. A dosagem utilizada para verificação foi de w = 8,2% e CA = 

4,0%. A validação do modelo mostrou boa aproximação entre os valores previsto e 

experimental. 

 

Tabela 47 - Resultados de validação da CAV-R para RC7 (MPa). 

RC7 experimental RC7CA 
prevista 

Residual 
1 2 Média 

0,4021 0,4301 0,4161 0,3922 0,0239 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão simples aos 28 dias de 

cura (RC28) das misturas solo-cal são apresentados na Tabela 48. 

 

Tabela 48 - Valores da RC28 das misturas de solo-cal. 

Misturas 
RC28 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CA-01 0,3853 0,4145 0,3999 0,0206 
CA-02 0,6004 0,5120 0,5562 0,0625 
CA-03 0,8800 0,9195 0,8998 0,0279 
CA-04 0,4089 0,4053 0,4071 0,0025 
CA-05 0,7021 0,6566 0,6794 0,0322 
CA-06 1,1600 1,0880 1,1240 0,0509 
CA-07 0,7439 0,7227 0,7333 0,0150 
CA-08 0,7543 0,6739 0,7141 0,0569 
CA-09 0,7519 0,7859 0,7689 0,0240 

 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC28 das 

misturas de solo-cal são exibidos na Tabela 49. Adotando um nível de significância 

(α) de 0,05, para o teste de hipóteses, os fatores w linear (x1), w quadrático (x1
2), CA 

linear (x2), CA quadrático (x2
2) e as interações entre x1 e x2 mostraram-se 

significantes para o modelo.  

A análise de variância da RC28CA apresentou uma proporção de variabilidade 

de R² = 0,982. A equação final ajustada para o modelo pode ser representada pela 

equação 41, na qual x1 representa os valores do fator w e x2 do fator CA. A Figura 

50 representa graficamente o efeito de w e CA sobre a RC28. 
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Tabela 49 - Análise de variância da RC28 para as misturas solo-cal. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 0,0433 1 0,0433 30,4936 3,695E-04 

w (x1
2) 0,0135 1 0,0135 9,5154 1,304E-02 

CA (x2) 0,5228 1 0,5228 368,1031 1,309E-08 

CA (x2
2) 0,0209 1 0,0209 14,7121 3,993E-03 

x1 . x2 0,1078 1 0,1078 75,8775 1,114E-05 

x1
2 . x2 0,1345 1 0,1345 94,7064 4,485E-06 

Falta de 
Ajuste 

0,0025 2 0,0013 0,8891 0,444264 

Erro 0,0128 9 0,0014   

Total 0,8581 17    
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                 (Eq. 41) 

 

 

Figura 50 - Projeção da superfície de resposta da RC28 (MPa) das misturas solo-cal. 
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Após 28 dias de cura o comportamento da RC das misturas solo-cal sofreu 

alteração, apresentando maior diferença entre os diferentes níveis de cal em 

comparação com os dados de 7 dias.  

A Figura 50 mostra que para os níveis baixos e médios de cal (4,0 e 8,0%) 

maiores quantidade de w corresponderam a maiores RC. Para o nível alto de cal 

(12,0%) os maiores valores de resistência foram obtidos no intervalo de 7,2 a 7,8% 

de w. 

O modelo de regressão da RC das misturas de solo-cal para o período de 

cura de 28 dias (Eq.41) apresentou melhor ajuste que o obtido para 7 dias de cura 

(Eq.40). O residual de todos os dados experimentais da RC28 foram inferiores a 

0,031 MPa. 

O maior resultado da RC, ou ponto ótimo, previsto pelo modelo RC28CA (Eq. 

41) corresponde a 1,1221 MPa para uma mistura com 12,0% de cal e 7,5% de w. 

Para validação dos dados foi ensaiada a RC da mistura CAV-R com 28 dias 

de cura. A Tabela 50 apresenta os valores da verificação da Eq. 41, como podemos 

observar os resultados indicam que o comportamento da RC28 pode ser explicado 

pelos parâmetros w e CA. 

 

Tabela 50 – Resultados de validação da CAV-R para RC28 (MPa).  

RC28 experimental RC28CA 
prevista 

Residual 
1 2 Média 

0,5132 0,4905 0,5019 0,5321 - 0,0303 

 

4.6.3 Misturas solo-cimento 

 

Foram obtidos resultados de resistência à compressão para as misturas de 

solo-cimento após os períodos de cura de 7 (RC7) e 28 dias (RC28). Os valores da 

RC7 são descritos na Tabela 51. 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC7 das 

misturas de solo-cimento são exibidos na Tabela 52. Adotando um nível de 

significância (α) de 0,05, para o teste de hipóteses, os fatores w linear (x1), w 

quadrático (x1
2), CI linear (x2), CI quadrático (x2

2) e as interações entre x1 e x2 

mostraram-se significantes para o modelo.  
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Tabela 51 - Valores da RC7 das misturas de solo-cimento. 

Misturas 
RC7 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CI-01 0,2030 0,1907 0,1969 0,0087 
CI-02 1,8230 1,8390 1,8310 0,0113 
CI-03 1,7260 1,5710 1,6485 0,1096 
CI-04 0,5156 0,5092 0,5124 0,0045 
CI-05 2,6050 2,6720 2,6385 0,0474 
CI-06 3,8560 4,1110 3,9835 0,1803 
CI-07 0,2171 0,1747 0,1959 0,0300 
CI-08 2,0660 1,9700 2,0180 0,0679 
CI-09 1,9610 1,9080 1,9345 0,0375 

 

Tabela 52 - Análise de variância da RC7 para as misturas solo-cimento. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 0,0677 1 0,0677 11,301 8,366E-03 

w (x1
2) 4,2238 1 4,2238 705,210 7,360E-10 

CI (x2) 14,7912 1 14,7912 2469,543 2,714E-12 

CI (x2
2) 1,3922 1 1,3922 232,437 9,794E-08 

x1 . x2 0,0421 1 0,0421 7,030 2,641E-02 

x1
2 . x2 2,3462 1 2,3462 391,720 9,957E-09 

x1
2 . x2

2 0,4011 1 0,4011 66,965 1,846E-05 
Falta de 
Ajuste 

0,0004 1 0,0004 0,064 0,806609 

Erro 0,0539 9 0,0060   

Total 24,4346 17    

 

A proporção de variabilidade na medida da RC7 que é explicada pelos fatores 

w e CI, obtida na análise de variância, foi R² = 0,998. A equação final ajustada para 

o modelo pode ser representada pela equação 42, na qual x1 representa os valores 

do fator w e x2 do fator CI. A Figura 51 representa graficamente o efeito de w e CI 

sobre a RC7. 
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     (Eq. 42) 

 

Observando o comportamento das misturas de solo-cimento na Figura 51 é 

possível identificar o CI como o principal fator de aumento da RC. A curvatura da 

projeção indica que, para as misturas com maior quantidade de cimento, o teor de 

umidade passou a exercer maior influência. 
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Figura 51 – Projeção da superfície de resposta da RC7 (MPa) das misturas solo-cimento. 

 

Conforme a previsão do modelo da RC7 para solo-cimento (Eq. 42) o maior 

valor de RC, ou ponto ótimo, é de 3,8140 MPa e pode ser obtido pela mistura CI-06, 

com w = 7,6% e CI = 10,0%. A média dos valores experimentais para esta mistura 

foi de 3,9835 MPa, resultado maior que a previsão. 

A validação do modelo da equação 42 foi efetuada através dos ensaios de 

RC da mistura CIV-R, com w = 8,6% e CI = 7,0%. Os dados da verificação (Tabela 

53) mostram que os valores previstos e experimentais apresentam boa 

aproximação. 

 

Tabela 53 - Resultados de validação da CIV-R para RC7 (MPa). 

RC7 experimental  RC7CI 
prevista 

Residual 
1 2 Média 

1,8360 1,9880 1,9120 2,2180 -0,3060 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão simples aos 28 dias de 

cura (RC28) das misturas solo-cimento são apresentados na Tabela 54. 
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Tabela 54 - Valores da RC28 das misturas de solo-cimento. 

Misturas 
RC28 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CI-01 0,1758 0,1608 0,1683 0,0106 
CI-02 2,0910 2,0540 2,0725 0,0262 
CI-03 2,7490 2,8650 2,8070 0,0820 
CI-04 2,2140 2,3480 2,2810 0,0948 
CI-05 3,2440 3,2170 3,2305 0,0191 
CI-06 4,8770 5,4400 5,1585 0,3981 
CI-07 0,1396 0,1283 0,1340 0,0080 
CI-08 2,7650 2,7690 2,7670 0,0028 
CI-09 2,2820 2,2610 2,2715 0,0148 

 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC28 das 

misturas de solo-cimento são exibidos na Tabela 55. Adotando um nível de 

significância (α) de 0,05, para o teste de hipóteses, os fatores w quadrático (x1
2), CI 

linear (x2), CI quadrático (x2
2) e as interações (x1 . x2, x1 . x2

2, x1
2 . x2 e  x1

2 . x2
2) 

mostraram-se significantes para o modelo.  

 

Tabela 55 - Análise de variância da RC28 para as misturas solo-cimento. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1
2) 13,52056 1 13,52056 692,792 0,000000 

CI (x2) 19,52663 1 19,52663 1000,543 0,000000 

CI (x2
2) 0,54702 1 0,54702 28,029 0,000498 

x1 . x2 0,12220 1 0,12220 6,262 0,033732 

x1 . x2
2 0,68176 1 0,68176 34,933 0,000226 

x1
2 . x2 0,15966 1 0,15966 8,181 0,018773 

x1
2 . x2

2 2,25670 1 2,25670 115,633 0,000002 
Falta de 
Ajuste 

0,00855 1 0,00855 0,438 0,524578 

Erro 0,17564 9 0,01952   

Total 37,76928 17    

 

A proporção de variabilidade na medida da RC28 que é explicada pelos 

fatores w e CI, obtida na análise de variância, foi R² = 0,9951. A equação final 

ajustada para o modelo pode ser representada pela equação 43, na qual x1 

representa os valores do fator w e x2 do fator CI. A Figura 52 representa 

graficamente o efeito de w e CI sobre a RC28. 
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     (Eq. 

43) 

 

 
Figura 52 - Projeção da superfície de resposta da RC28 (MPa) das misturas solo-cimento. 

 

O modelo de regressão para as misturas de solo-cimento após 28 dias de 

cura (Eq. 43) apresentou um ajuste inferior ao obtido para o período de 7 dias (Eq. 

42). As misturas CI-04 (w = 7,6% e CI = 3,0%) e CI-05 (w = 7,6% e CI = 7,0%) 

obtiveram as maiores diferenças entre os valores medidos e previstos. 

Segundo o modelo RC28CI (Eq. 43) a dosagem de solo-cimento que atinge a 

maior RC, aos 28 dias de cura, corresponde à mistura CI-06, com w de 7,6% e CI de 

10,0%. O modelo prevê, para esta mistura, uma RC de 4,9426 MPa, nos resultados 

experimentais foi obtida uma RC média de 5,1585 MPa. 

Para verificação do modelo RC28CI (Eq. 43) foram executados ensaios RC 

para as misturas CIV-R. Os resultados da validação (Tabela 56) mostram que a 

previsão é maior que o valor obtido experimentalmente.  
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Tabela 56 - Resultados de validação da CIV-R para RC28 (MPa). 

RC28 experimental  RC28CI 

prevista 
Residual 

1 2 Média 

2,2760 2,1000 2,1880 2,9506 -0,7626 

 

4.6.4 Misturas solo-cal diluída 

 

Foram obtidos resultados de resistência à compressão para as misturas de 

solo-cal diluída após os períodos de cura de 7 (RC7) e 28 dias (RC28). Os valores 

da RC7 são descritos na Tabela 57. 

 

Tabela 57 - Valores da RC7 das misturas de solo-cal diluída. 

Misturas 
RC7 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CD-01 0,1223 0,1667 0,1445 0,0314 
CD-02 0,2970 0,3142 0,3056 0,0122 
CD-03 0,2526 0,2610 0,2568 0,0059 
CD-04 0,0752 0,0943 0,0847 0,0136 
CD-05 0,3470 0,3653 0,3562 0,0129 
CD-06 0,3118 0,3737 0,3428 0,0438 
CD-07 0,0748 0,0676 0,0712 0,0051 
CD-08 0,2980 0,3336 0,3158 0,0252 
CD-09 0,4093 0,5912 0,5003 0,1286 

 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC7 das 

misturas de solo-cal diluída são exibidos na Tabela 58. Adotando um nível de 

significância (α) de 0,06, para o teste de hipóteses, os fatores w linear (x1), CD linear 

(x2), CD quadrático (x2
2) e a interação (x1 . x2) mostraram-se significantes para o 

modelo.  

A proporção de variabilidade na medida da RC7 que é explicada pelos fatores 

w e CD, obtida na análise de variância, foi R² = 0,9125. A equação final ajustada 

para o modelo pode ser representada pela equação 44, na qual x1 representa os 

valores do fator w e x2 do fator CD. A Figura 53 representa graficamente o efeito de 

w e CD sobre a RC7. 
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Tabela 58 - Análise de variância da RC7 para as misturas solo-cal diluída. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 0,0108 1 0,010836 4,7251 5,776E-02 

CD (x2) 0,2130 1 0,213016 92,8865 4,860E-06 

CD (x2
2) 0,0342 1 0,034213 14,9188 3,832E-03 

x1 . x2 0,0502 1 0,050181 21,8817 1,156E-03 
Falta de 
Ajuste 

0,0089 4 0,002227 0,9709 0,469026 

Erro 0,0206 9 0,002293   

Total 0,3378 17    
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Figura 53 - Projeção da superfície de resposta da RC7 (MPa) das misturas solo-cal diluída. 
 

A projeção da superfície de resposta da RC7 para solo-cal diluída (Figura 53) 

mostra que, assim como nos modelos de RC do solo-cimento, o teor de estabilizante 

exerceu maior influência e o teor de umidade passou a promover maiores alterações 

para altos valores de cal. 
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A região de menor RC7 (Figura 53) foi encontrada para o menor nível de 

estabilizante (CD = 4,0%) e valores elevados de w, variando entre 7,9 e 9,4%. As 

misturas com menor RC7 foram CD-04 e CD-07. 

O maior resultado da RC, ou ponto ótimo, previsto pelo modelo RC7CD (Eq. 

44) corresponde à mistura CD-09 com 12,0% de cal diluída e 9,4% de w. O valor 

médio experimental desta mistura foi de 0,5003 MPa e a previsão foi 0,4758 MPa. 

A mistura de validação do modelo de RC7 das misturas de solo-cal diluída 

apresenta w=8,6% e CD=8,0%. Os resultados da mistura CDV-R (Tabela 59) 

mostram que o valor previsto apresenta boa aproximação do valor experimental. 

 

Tabela 59 - Resultados de validação da CDV-R para RC7 (MPa). 

RC7 experimental  RC7CD 
prevista 

Residual 
1 2 Média 

0,3122 0,3314 0,3218 0,3399 -0,0181 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão simples aos 28 dias de 

cura (RC28) das misturas solo-cimento são apresentados na Tabela 60. 

 

Tabela 60 - Valores da RC28 das misturas de solo-cal diluída. 

Misturas 
RC28 (MPa) 

1 2 Média Desvio 

CD-01 0,4125 0,4725 0,4425 0,0424 
CD-02 0,3821 0,2962 0,3392 0,0607 
CD-03 0,2246 0,2238 0,2242 0,0006 
CD-04 0,2857 0,3234 0,3046 0,0267 
CD-05 0,4671 0,4946 0,4809 0,0194 
CD-06 0,6803 0,7123 0,6963 0,0226 
CD-07 0,4705 0,5021 0,4863 0,0223 
CD-08 0,5412 0,5972 0,5692 0,0396 
CD-09 0,6991 0,6915 0,6953 0,0054 

 

Os resultados da análise de variância dos dados experimentais da RC28 das 

misturas de solo-cal diluída são exibidos na Tabela 61. Adotando um nível de 

significância (α) de 0,06, para o teste de hipóteses, os fatores w linear (x1), w 

quadrático (x1
2), CD quadrático (x2

2) e as interações (x1 . x2 e x1
2 . x2) mostraram-se 

significantes para o modelo.  
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Tabela 61 - Análise de variância da RC28 para as misturas solo-cal diluída. 

Fonte 
Soma 

Quadrados 
Graus 

Liberdade 
Média 

Quadrados 
F p 

w (x1) 0,1850 1 0,1850 181,2250 2,876E-07 

w (x1
2) 0,0047 1 0,0047 4,6530 5,935E-02 

CD (x2) 0,0488 1 0,0488 47,7654 6,979E-05 

x1 . x2 0,0913 1 0,0913 89,4378 5,683E-06 

x1
2 . x2 0,1048 1 0,1048 102,6269 3,212E-06 

Falta de 
Ajuste 

0,0012 3 0,0004 0,3846 0,766758 

Erro 0,0092 9 0,0010   

Total 0,4449 17    

 

A proporção de variabilidade na medida da RC28 que é explicada pelos 

fatores w e CD, obtida na análise de variância, foi R² = 0,9767. A equação final 

ajustada para o modelo pode ser representada pela equação 45, na qual x1 

representa os valores do fator w e x2 do fator CD. A Figura 54 representa 

graficamente o efeito de w e CD sobre a RC28. 

 

2

2

121

2

2

11

0220036580

46611160906013261291028

xx,xx,

x,x,x,,RC CD




                               (Eq.45) 

 

Segundo a projeção da superfície de resposta da RC das misturas solo-cal 

diluída para 28 dias de cura (Figura 54), os menores resultados de RC foram obtidos 

por dosagens entre, aproximadamente 9,5 e 12% de cal diluída combinadas com 

baixos teores de umidade. Outra região de valores baixos de RC foram obtidos para 

4% de cal diluída e 7,6% de cal.  

Similar aos resultados de solo-cimento, quanto maior o teor de estabilizante, 

mais expressiva é a influencia da quantidade de água na mistura. No processo de 

homogeneização da cal e água, para altos valores de cal e baixos teores de 

umidade, a cal diluída resultou em uma pasta viscosa. Este material de maior 

viscosidade apresentou maior dificuldade para ser misturado com o solo, o que 

resultou em baixos valores de RC.  

O mesmo problema de homogeneização da mistura CD-03 (w= 6,4% e CD = 

12%) pode ser observado nos resultados de condutividade hidráulica. Os dados de 

RC28 (Figura 54) e de K (Figura 44) mostram comportamento coincidente com 
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menor aumento de RC e menor redução de K para a região com baixo teor de 

umidade e grande quantidade de cal. 

 

 
Figura 54 – Projeção da superfície de resposta da RC28 (MPa) das misturas solo-cal diluída. 

 

Conforme o modelo RC28CD (Eq. 45) o maior valor de RC, ou ponto ótimo, 

previsto é de 0,7469 MPa e corresponde a dosagem de solo-cal diluída de w = 8,6% 

e CD = 12,0%.  

A Tabela 62 mostra os resultados da validação do modelo de RC7 para as 

misturas de solo-cal diluída. A dosagem utilizada para verificação foi de w = 8,6% e 

CD = 8,0%. Os dados da verificação mostram que o modelo é adequado e a 

previsão possui boa aproximação dos resultados experimentais. 

 

Tabela 62 - Resultados de validação da CDV-R para RC28 (MPa). 

RC28 experimental  RC28CD 
prevista 

Residual 
1 2 Média 

0,5102 0,5253 0,5178 0,5443 -0,0265 
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4.7 MICROESTRUTURA DO SOLO ESTABILIZADO 

 

Foram realizados testes de avaliação da microestrutura de amostras de solo 

estabilizados para melhor compreensão das propriedades hidráulicas e mecânicas 

das misturas de solo-cal e solo-cimento.  

A partir dos dados de condutividade hidráulica foram selecionadas duas 

misturas de cada estabilizante (cal, cimento e cal diluída) para serem avaliadas. As 

amostras escolhidas representam os extremos de menor e maior valor de K, são 

elas: CA-01, CA-09, CI-02, CI-09, CD-03 e CD-09. 

Após o ensaio de percolação em coluna as amostras selecionadas foram 

particionadas e levadas para realização dos ensaios de microscopia óptica, MEV e 

porosimetria por intrusão de mercúrio. 

Foram executados novos corpos de prova dessas misturas para avaliar as 

mudanças que a percolação de água promoveu. Estas amostras foram sujeitas 

apenas a um período de cura de 7 dias, e representam o estágio inicial de cada 

mistura. Estes corpos de prova foram identificados com uma letra “i” após a 

nomenclatura da mistura. 

 

4.7.1 Microscopia Óptica 

 

Os ensaios de microscopia óptica foram realizados com as amostras CA-01, 

CA-09, CI-02, CI-09, CD-03 e CD-09 e também com as amostras sem estabilizante 

PD-01, PD-03 e PD-05, para comparar os efeitos do uso da cal e cimento no solo. 

Também foi avaliado o estágio inicial de cada mistura através das amostras: CA-01i, 

CA-09i, CI-02i, CI-09i, CD-03i e CD-09i. 

 

4.7.1.1 Misturas de solo natural 

 

Nas imagens feitas em estereomicroscópio das misturas de solo sem 

estabilizantes, PD-01 (Figura 55), PD-03 (Figura 56) e PD-05 (Figura 57), é possível 

observar os grãos de quartzo e as partículas de material fino. Há pouca diferença de 

porosidade visível entre as três amostras. 
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As imagens do solo sem estabilização (Figura 55 - 57), quando comparadas 

com as imagens dos solos estabilizados (Figura 58-63), evidenciam a redução de 

vazios e cimentação dos poros. 

 

 (a)  (b) 
Figura 55 – Imagens em estereomicroscopio da mistura PD-01. 

 

 (a)  (b) 
Figura 56 – Imagens em estereomicroscopio da mistura PD-03. 
 

 (a)  (b) 
Figura 57 – Imagens em estereomicroscopio da mistura PD-05. 
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4.7.1.2 Misturas de solo-cal 

 

Entre as misturas de solo-cal, a CA-01 foi executada com o menor nível de 

cal e de água, 4,0% e 6,4%, respectivamente. Esta mistura obteve o maior resultado 

de K e o menor valor de RC aos 28 dias de cura. 

A mistura CA-09, entretanto, foi executada com os maiores teores de cal e 

água, 12,0% e 8,8%, respectivamente. Esta mistura apresentou os menores valores 

de K, nos ensaios de percolação em coluna e está entre as misturas com maiores 

valores de RC para 7 e 28 dias de cura.  

As Figuras 58 e 59 mostram as imagens em estereomicroscópio das 

amostras CA-01 e CA-09, respectivamente.   

 

 (a)  (b) 

Figura 58 – Imagem em estereomicroscopio da mistura CA-01i (a) e CA-01 (b). 

 

 (a)  (b) 

Figura 59 – Imagens em estereomicroscópio da mistura CA-09i (a) e CA-09 (b). 
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As Figuras 58 (b) e 59 (b) evidenciam a diferença na quantidade de material 

fino nas amostras analisadas. A mistura CA-09 apresenta uma estrutura com os 

poros mais preenchidos e, consequentemente, uma menor porosidade aparente. 

Na Figuras 58 (a), que apresenta o estágio inicial da mistura CA-01, é 

possível observar vazios maiores que na Figura 58 (b), mas, aparentemente, a 

diferença não é grande.   

No estágio final, após a percolação, da amostra CA-09 (Figura 59 b) o 

material fino esta menos disperso e visivelmente atua mais como material ligante e 

de preenchimento, quando comparado com o estágio inicial (Figura 59 a). 

 

4.7.1.3 Misturas de solo-cimento 

  

A menor e maior condutividade hidráulica experimental, nas amostras de 

solo-cimento, foram encontradas, respectivamente, nas misturas CI-09 e CI-02. A 

amostra CI-02 contém w = 7,6% e CI = 7,0%, e a composição da CI-09 é w = 8,8% e 

CI = 10,0%.  

Comparando com as demais misturas de solo-cimento, ambas as escolhidas 

tiveram resultados médios de RC, para 7 e 28 dias. 

A Figura 60 (a) apresenta o estágio inicial da mistura CI-02 e a Figura 60 (b) o 

estado após a percolação de água. Na Figura 61 são expostas as imagens da 

mistura CI-09, também em sua condição inicial (a) e final (b). 

 

 (a) (b) 
Figura 60 – Imagem em estereomicroscópio da mistura CI-02i (a) CI-02 (b). 
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As imagens da mistura CI-02 (Figura 60), aparentemente, apresentam 

pequena diferença de porosidade. Em ambos estágios é possível identificar o 

material cimentante entre as partículas do solo. Na condição final (Figura 60 b) as 

partículas maiores do solo apresentam menos material cimentante recobrindo a sua 

superfície.  

 

 (a)  (b) 
Figura 61 – Imagem em estereomicroscopio da mistura CI-09i (a) CI-09 (b). 

 

As Figuras 60 (b) e 61 (b) evidenciam a diferença de quantidade de cimento 

nas amostras. A mistura CI-09 apresenta maior preenchimento dos vazios pelo 

material cimentante. 

Como pode ser observado na Figura 61, a principal diferença entre as 

imagens do estágio inicial e final da mistura CI-09 é a maior presença de vazios na 

amostra CI-09i.  

O processo de hidratação do cimento apresenta reações de longa duração e 

até 14 dias pode ocorrer a formação de C-S-H e preenchimento dos vazios 

(SCRIVENER ,1989). Deste modo, a diferença aparente entre as Figuras 61 (a) e (b) 

é justificável.  

 

4.7.1.4 Misturas de solo-cal diluída 

 

Nas misturas de solo-cal diluída a menor condutividade hidráulica foi 

encontrada na mistura CD-09 e a maior na CD-03. Ambas as misturas foram 

compactadas com 12,0% de cal diluída, a primeira apresenta um teor de umidade de 
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9,4% e a segunda 6,4%. Aos 28 dias de cura, estas amostras apresentam valores 

baixos de RC, se comparadas com as demais misturas. 

As Figuras 62 e 63 mostram as aglomerações de cal encontradas nas 

misturas de cal diluída devido ao processo de homogeneização deficiente. 

 

 (a)  (b) 
Figura 62 – Imagem em estereomicroscopio da mistura CD-03i (a) CD-03 (b). 

 

Aparentemente a mistura CD-03i (Figuras 62 a) possui mais vazios que a 

mistura CD-03 (Figuras 62 b). Não foi possível observar modificação no tamanho 

das aglomerações de cal entre os diferentes estágios das amostras. 

 

 (a)  (b)  
Figura 63 – Imagem em estereomicroscópio da mistura CD-09i (a) CD-09 (b). 

 

A partir da Figura 63 é possível observar que a mistura CD-09 possui 

quantidade maior de partículas finas distribuídas na amostra em relação a amostra 

CD-03. As Figuras 63 (a) e (b) evidenciam a hidratação da cal entre os diferentes 

estágios e maior espalhamento do estabilizante entre as partículas. 
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4.7.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As amostras CA-01, CA-09, CI-02, CI-09, CD-03 e CD-09 também foram 

submetidas aos ensaios de MEV, para verificar a sua estrutura interna, e ao 

espectrômetro de energia dispersiva, para determinação semiquantitativa da 

composição química de elementos estruturais observados. Também foram avaliadas 

amostras do estágio inicial de cada mistura. 

Nas micrografias feitas das misturas de solo-cal, CA-01 (Figura 64) e CA-09 

(Figura 65) houve pouca diferenciação perceptível entre os estágios antes e após a 

percolação de água. 

 

 (a)  (b) 
Figura 64 – Micrografias da mistura CA-01i (a) e CA-01 (b). 

 

 (a)  (b) 
Figura 65 – Micrografias da mistura CA-09i (a) e CA-09 (b). 
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A principal diferença observada entre os diferentes estágios das amostras 

CA-01 (Figura 64) e CA-09 (Figura 65) é a maior incidência de partículas finas sobre 

os grãos maiores no estágio inicial. Após a percolação os grãos apresentam uma 

superfície, aparentemente, mais lisa e o material fino é observado no preenchimento 

dos vazios.   

Na Figura 66 (a) é apresentado um aglomerado composto por partículas finas 

do solo e cal e sua composição é ilustrada na Figura 66 (b). O diagrama espectral da 

área destacada evidencia a presença de Ca e Mg, oriundos da adição de cal 

hidratada CH-III. 

 

  (a)  (b) 
Figura 66 – Micrografia da mistura CA-09i (a) e diagrama espectral da área destacada (b). 

  

A grande quantidade de Ca, Mg e O encontrada na Figura 66 (b), juntamente 

com as quantidades de Si e Al indicam a hidratação da cal e reação com as 

partículas finas do solo. 

As micrografias da mistura de solo-cimento CI-02 (Figura 67) apresentam 

grande semelhança e não é possível identificar alterações na quantidade de vazios 

nos diferentes estágios.  

Entre as amostras de solo-cimento, a mistura CI-02 apresentou os maiores 

valores de condutividade hidraulica. É possível que tenham ocorrido poucas 

alterações na microestrutura deste material e, portanto, apresenta poucas alterações 

perceptíveis.  
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 (a)  (b) 
Figura 67 – Micrografias da mistura CI-02i (a) e CI-02 (b) 

 

A Figura 68 (a)  evidencia a formação sulfoaluminatos de cálcio hidratados ou 

etringita (AFt) em mistura de solo-cimento, pois estão evidentes os cristais aciculares 

característicos da AFt (MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

 

 (a)  (b) 
Figura 68 – Micrografia da mistura CI-02i, com detalhe nos compostos da hidratação do cimento (a) e 

diagrama espectral (b) 

 

Segundo Scrivener (1989), os cristais de AFt começam a ser formados após 

10 minutos de hidratação do cimento e podem continuar a se cristalizar se as 

concentrações de sulfatos e aluminatos forem favoráveis. Após 1 a 3 dias a 

interação de C3S com AFt pode gerar monosultafos (AFm). Assim, aos 7 dias de 

saturação é possível encontrar os cristais de AFt.  
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Na Figura 68 (a) é possível observar placas de hidróxidos de cálcio (CH), 

abaixo dos cristais de etringita e também aglomerados de silicatos C-S-H (MEHTA & 

MONTEIRO, 1994). Na Figura 68 (b) o diagrama espectral evidencia a presença dos 

elementos Ca, O, Al, S, Si, Fe e Mg, os quais compõem os produtos de hidratação 

do cimento. 

Assim como as imagens da mistura CI-02, as micrografias da amostra CI-09 

(Figura 69) não apresentaram diferenças aparentes na quantidade de vazios em sua 

estrutura. Os estágios da mistura de solo-cimento CI-09 possuem a mesma 

incidência de partículas finas. 

 

 (a)  (b) 
Figura 69 – Micrografias da mistura CI-09i e CI-09 (b) 

 

As Figuras 70 e 71 apresentam as imagens feitas em MEV dos estágios 

inicial e final das misturas de solo-cal diluídas CD-03 e CD-09, respectivamente. Há 

pouca alteração perceptível entre os estágios dessas amostras. A mistura CD-09 

apresenta menor quantidade de vazios em relação a CD-03. 

As misturas CD-03 e CD-09, se comparadas com as demais amostras, 

apresentam um aspecto mais heterogêneo em ambos os estágios de percolação 

analisados.  

Devido ao tamanho das amostras utilizadas nos ensaios de MEV não foi 

possível observar as aglomerações de cal formadas nas amostras de solo-cal 

diluída, originadas no processo de homogeneização das misturas. 
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 (a)  (b)  
Figura 70 – Micrografias da mistura CD-03i (a) e CD-03 (b).  

 

 (a)  (b)  
Figura 71 – Micrografias da mistura CD-09i (a) e CD-09 (b).  

 

4.7.3 Porosimetria por Intrusão de Mercúrio (PIM) 

 

O ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio foi realizado com corpos 

de prova das misturas CA-01, CA-09, CI-02, CI-09, CD-03 e CD-09, após o ensaio 

de condutividade hidráulica e também no estágio inicial, sem a percolação de água.  

Para verificar a mudança na porosidade promovida pela estabilização do solo, 

as amostras de solo natural, submetidas ao ensaio de percolação em coluna, (PD-01 

e PD-03) também foram avaliadas no ensaio de PIM. 

Segundo Everett (1972) os poros menores que 20Å (2 nm) são considerados 

microporos, entre 20 e 500 Å são chamados de mesoporos e os poros maiores que 

500 Å (50 nm) são denominados como macroporos. 
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A classificação dos poros do solo, descrita por Koorevaar et al. (1983), 

também determina três categorias com base nos diâmetros os poros (Ø). Aqueles 

com diâmetro menor que 30 μm são considerados microporos, entre 30 e 100 μm 

são chamados de mesoporos e os poros maiores que 100 μm são denominados 

como macroporos. 

O ensaio de PIM realizado apresenta a limitação de pressão máxima a 

30.000 psia, que não permite o preenchimento de poros com diâmetros menores 

que 60Å (6 nm). Assim, conforme a classificação de Everett (1972), o ensaio não 

permite a descrição direta dos microporos. 

Conhecendo a limitação do ensaio e com os dados dos índices físicos (IF) do 

solo é possível determinar a quantidade de volume de poros que não foram 

alcançados pelo mercúrio.  

A porosidade determinada pelos IF ( IF ) compreende todo o volume de 

vazios do solo (Vv) e porosidade calculada de PIM ( PIM ) é referente ao volume de 

mercúrio intrudido (VHG). A Tabela 63 apresenta a comparação desses valores e 

também a porcentagem de vazios intrudidos por mercúrio (%PIM) em comparação 

com o Vv. 

 

Tabela 63 – Comparação da porosidade e volume de vazios obtidos por IF e PIM. 

Misturas 
Porosidade Volume de vazios 

IF  PIM  Vv (cm³) VHG (cm³) %PIM 

CA-01 0,2773 0,2633 0,7840 0,7446 94,97 

CA-01i 0,2773 0,2926 0,8141 0,8591 105,52 

CA-09 0,2499 0,2191 0,6566 0,5756 87,67 

CA-09i 0,2499 0,2364 0,6906 0,6534 94,61 

CI-02 0,2568 0,2257 0,7467 0,6564 87,90 

CI-02i 0,2568 0,2222 0,7432 0,6431 86,53 

CI-09 0,2408 0,1784 0,6997 0,5185 74,11 

CI-09i 0,2408 0,2118 0,6633 0,5834 87,96 

CD-03 0,2849 0,2886 0,7963 0,7878 98,94 

CD-03i 0,2849 0,3038 0,8095 0,8633 106,64 

CD-09 0,2666 0,2609 0,7860 0,7690 97,83 

CD-09i 0,2666 0,3557 0,7568 1,0097 133,41 

PD-01 0,2621 0,2728 0,7068 0,7356 104,08 

PD-03 0,2697 0,2659 0,7560 0,7454 98,60 

PD-05 0,2731 0,2817 0,7678 0,7919 103,14 
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As diferenças encontradas na Tabela 63 também podem ser influenciadas 

pela heterogeneidade das amostras e pela pressão aplicada nas amostras para 

realização do ensaio PIM.  

As amostras de solo-cal diluída CD-03 e CD-09, em seu estágio inicial, 

apresentaram porosidade inferior para os dados dos IF. Como estas amostras 

apresentam grande quantidade de cal e foram sujeitas apenas a um tempo de cura, 

sua estrutura interna podem ter apresentado aglomerações de cal pouco hidratadas. 

Estas composições, quando sujeitas a pressão do ensaio PIM, podem ter sofrido 

alterações. 

A comparação dos dados das amostras de solo-cimento (Tabela 63) possui a 

maior diferença entre valores de IF e PIM. A adição de cimento pode ter gerado um 

solo com maior quantidade de microporos, ou então, um aumento de poros não 

comunicáveis. 

Independentemente do ensaio PIM não apresentar dados para Ø<6 nm, as 

curvas permitem a análise da modificação da estrutura dos poros comunicáveis 

promovida pela estabilização química. A Tabela 64 mostra a porcentagem do 

volume de poros em função do diâmetro obtida nesse ensaio. 

 

Tabela 64 – Porcentagem de distribuição dos poros. 

Misturas 

Distribuição dos Poros por Diâmetro (%) 

Everett (1972) Koorevaar et al. (1983) 

Meso Macro Micro Meso Macro 

0,006<Ø<0,05 μm Ø>0,05 μm Ø<30 μm 30<Ø<100 μm Ø>100 μm 

CA-01 13,28 86,72 92,87 5,41 1,71 

CA-01i 8,70 91,30 69,94 27,92 2,14 

CA-09 19,98 80,02 97,55 1,10 1,34 

CA-09i 13,84 86,16 94,00 2,37 3,63 

CI-02 22,60 77,40 96,58 1,90 1,52 

CI-02i 20,05 79,95 97,56 1,29 1,14 

CI-09 33,56 66,44 97,68 1,41 0,91 

CI-09i 30,91 69,09 96,19 1,91 1,91 

CD-03 11,01 88,99 63,91 34,03 2,06 

CD-03i 10,21 89,79 78,53 19,69 1,79 

CD-09 15,08 84,92 90,38 6,95 2,66 

CD-09i 8,40 91,60 62,11 36,21 1,68 

PD-01 10,81 89,19 68,07 29,66 2,28 

PD-03 7,96 92,04 81,59 16,80 1,62 

PD-05 7,39 92,61 66,96 31,04 2,00 
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A distribuição dos poros quanto a porcentagem de volume em função do 

diâmetro e frequência de poros das misturas de solo-cal são apresentadas nas 

Figuras 72 e 73.  

 

 
Figura 72 – Distribuição dos poros da mistura CA-01 em função da porcentagem e frequência. 

 

Os dados do ensaio PIM da mistura CA-01 (Figura 72) mostram que após a 

percolação de água é possível observar uma redução do diâmetro dos poros. Por 

exemplo, a mistura CA-01i apresenta 22,66% de poros com Ø<10μm e a CA-01 

possui 36,80%. Após a percolação a maior frequência de diâmetro de poros é para Ø 

= 20,72 μm e antes da percolação para Ø = 30,08 μm. 

 

 
Figura 73 – Distribuição dos poros da mistura CA-09 em função da porcentagem e frequência. 

 

A mistura CA-09 (Figura 73) apresenta uma distribuição do diâmetro de poros 

mais uniforme que a CA-01. Podemos observar que antes da percolação de água 
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havia um predomínio de poros com Ø de, aproximadamente, 19,8 μm. Após a 

percolação, a frequência de todos os Ø de poros diminui e há um pico para Ø = 13,8 

μm. 

Os resultados de PIM das misturas solo-cimento são apresentados nas 

Figuras 74 e 75. Os dados estão divididos em porcentagem de volume de poros vs. 

diâmetro dos poros e frequência vs Ø. 

  

 

Figura 74 – Distribuição dos poros da mistura CI-02 em função da porcentagem e frequência. 

 

 

Figura 75 – Distribuição dos poros da mistura CI-09 em função da porcentagem e frequência. 

 

As misturas CI-02 (Figura 74) e CI-09 (Figura 75), se comparadas aos 

resultados do solo-cal, apresentaram pouca diferença de poros entre as condições 

inicial e final de percolação. Houve uma pequena redução no diâmetro dos poros 

para as duas misturas com cimento, após o ensaio de condutividade hidráulica. 
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Conforme descrito na Tabela 63, as misturas CI apresentaram a menor 

representatividade da porosidade pelo ensaio PIM, pois o ensaio não é capaz de 

atingir os poros com Ø inferior a 0,006 μm. Os gráficos das misturas CI mostram que 

a estabilização com cimento gerou um material com uma distribuição do diâmetro de 

poros mais uniforme. Este fato indica que pode haver microporos não mensurados 

pelo ensaio.  

Os dados da distribuição de volume e frequência de diâmetro de poros das 

misturas de solo-cal diluída, obtidos pelo ensaio de PIM, são apresentados nas 

Figuras 75 e 77. 

 

 

Figura 76 – Distribuição dos poros da mistura CD-03 em função da porcentagem e frequência. 

 

 

Figura 77 – Distribuição dos poros da mistura CD-09 em função da porcentagem e frequência. 
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As curvas da da mistura CD-03 (Figura 76) apresentam pouca diferença entre 

os estagios inicial e final. Esta mistura apresenta alta porosidade, se comparada as 

demais, e, também, maior tamanho de poros.  

A mistura CD-09 (Figura 77) apresenta maior quantidade de diâmetro de 

poros menores no seu estágio final, após a percolação de água, o que indica a 

ocorrência de hidratação continua e maior preenchimento dos vazios. Foi observado 

um comportamento semelhante na mistura CA-09 (Figura 73). 

As Figuras 78, 79 e 80 comparam, respectivamente, as misturas CA, CI e CD 

com as misturas PD de mesmo teor de umidade, para demonstrar o efeito da 

estabilização quimica sobre os poros do solo.  

 

 

Figura 78 – Distribuição dos poros das misturas CA e PD em função da porcentagem e frequência. 

 

A mistura CA-01 e PD-01 (Figura 78) foram compactadas com w = 6,4% e as 

misturas CA-09 e PD-03 com w = 8,8%. Mesmo com pouca adição de cal ao solo, 

como é o caso da CA-01, há uma pequena mudança na estrutura do solo capaz de 

modificar a distribuição dos diametros de poros. 

A mistura CA-09, com 12,0% de cal, promoveu uma grande alteração nos 

poros do solo. Esta mistura apresentou uma curva de volume de diâmetro de poros 

mais uniforme, sem destaque para um diametro especifico. O gráfico de frequência 

de poros mostra um pico pequeno para 13,8 μm.  

A amostra de solo-cimento CI-02, compactada com w = 6,4%, pode ser 

comparada com os resultados da PD-01 e a CI-09, com w = 8,8%, tem como padrão 
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de referência a mistura PD-03. As curvas dessas misturas (Figura 79), obtidas pelo 

ensaio PIM, mostram uma grande redução do diâmetro dos poros. 

 

 

Figura 79 – Distribuição dos poros das misturas CI e PD em função da porcentagem e frequência. 

 

A mistura CD-03 e CD-09 (Figura 80) contêm, respectivamente, um teor de 

umidade de 6,4 e 9,4% e contam com 12,0% de cal diluída. A amostra PD-01 serve 

de referência para a primeira mistura e PD-05 para a segunda. 

 

 

Figura 80 – Distribuição dos poros das misturas CD e PD em função da porcentagem e frequência. 

 

As misturas de solo-cimento, em comparação com os resultados da 

estabilização com cal e cal diluída, apresentaram a maior redução da porosidade. 

Obtiveram também a menor diferença entre os estágios inicial e final, indicando que 

a alteração da estrutura dos poros, devido às reações solo-estabilizante, ocorreu de 

modo mais acelerado. 
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Entre as amostras avaliadas, as misturas CA-09 e CI-09 apresetaram os 

menores valores de K (Tabela 22 e 25) e, de acordo com o ensaio PIM, obtiveram a 

maior redução da quantidade e tamanho dos poros, e consequentemente uma maior 

redução da porosidade (Tabela 63).  

A redução da porosidade (n) promove alterações nos mecanismos de 

transporte, como a advecção (Equação 3), difusão molecular (Equação 8) e 

dispersão mecânica (Equação 12). A adição de estabilizantes pode, ainda, alterar a 

distribuição dos poros do solo e promover modificações na sua tortuosidade ( ). 

Tais alterações podem causar uma redução na condutividade hidráulica do solo e, 

também, aumentar o retardamento de contaminantes que percolem a mistura solo-

estabilizante compactada. 

 

4.8 ANÁLISE COMPARATIVA  

 

4.8.1 Comparação da condutividade hidráulica  

 

Os ensaios de percolação em coluna demonstraram como a estabilização 

química foi capaz de promover uma significante redução da condutividade hidráulica 

do solo. 

 

4.8.1.1 Misturas solo-cal 

 

Através da comparação entre os resultados dos ensaios das misturas de 

solo-cal com os ensaios em corpos-de-prova de solo não estabilizados (PD-01, PD-

02 e PD-03) foi possível verificar a redução ou acréscimo dos valores de K. Na 

Tabela 65 estão descritos o valor médio de K das misturas e a diferença de 

resultado em relação ao padrão. A Figura 81 apresenta os resultados para as 

diferentes dosagens das misturas solo-cal. 

As amostras CA-01 e 02 com 6,4% de w e teores de cal de 4 e 8%, 

respectivamente, obtiveram um acréscimo na condutividade hidráulica. Esta 

dosagem foi inadequada, visto que os resultados mostram que houve pouca água 

para hidratação. Um teor insuficiente de w não permite que todas as reações 
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ocorram, as misturas ficam fracas e ainda podem promover a floculação das 

partículas de argila.  

Sem o preenchimento dos poros pelos produtos de hidratação a porosidade 

da mistura pode apresentar pouca ou nenhuma modificação. Os resultados da 

porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) mostraram que a mistura CA-01 

apresentou uma diferença pequena na distribuição dos diâmetros dos poros em 

relação ao padrão correspondente, a mistura PD-01.  

 

Tabela 65 – Redução dos valores de K das misturas solo-cal. 

Mistura w (%) CA (%) K (m/s) 
Redução 

(m/s) 

CA-01 6,4 4 4,546E-07 -1,378E-07 

CA-02 6,4 8 3,752E-07 -5,838E-08 

CA-03 6,4 12 2,658E-07 5,107E-08 

CA-04 7,6 4 1,563E-07 9,103E-07 

CA-05 7,6 8 2,492E-07 8,173E-07 

CA-06 7,6 12 2,472E-07 8,194E-07 

CA-07 8,8 4 1,733E-07 7,947E-07 

CA-08 8,8 8 1,921E-07 7,759E-07 

CA-09 8,8 12 6,224E-08 9,057E-07 

PD-01 6,4 0 3,169E-07 
 

PD-02 7,6 0 1,067E-06 
 

PD-03 8,8 0 9,680E-07 
 

 

 
Figura 81 – Resultados médios de K das misturas solo-cal. 

 
A mistura CA-03 apresentou uma pequena redução, o que indica que a maior 
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quantidade de cal preencheu os vazios do solo, mesmo com pouca quantidade de 

água na mistura. 

As demais misturas apresentaram grande redução nos valores de K, sendo a 

mistura CA-09 a mais eficaz na diminuição da condutividade hidráulica. O ensaio de 

PIM e as imagens de estereomicroscópio mostraram que houve uma grande 

redução da quantidade e tamanho dos poros dessa mistura em relação a mistura 

PD-03. 

 

4.8.1.2 Misturas solo-cimento 

 

As amostras de solo-cimento têm seus valores de K comparados com os 

padrões de referência, as misturas PD-01, PD-02 e PD-03, na Tabela 66. Assim 

como as misturas solo-cal, houve acréscimo e redução da condutividade hidráulica. 

Na Figura 82 é possível comparar os resultados de K das misturas solo-cimento e 

solo natural. 

  A mistura CI-02, composta por um w de 6,4% e CI de 7,0% apresentou o 

maior valor de K e um aumento desta variável em relação ao padrão (Tabela 66). A 

causa deste resultado pode ser a falta de água para hidratação do cimento. Como o 

solo apresenta uma wot de 6,4% o acréscimo de material seco demanda maior 

quantidade de água. 

 

Tabela 66 – Redução dos valores de K das misturas solo-cimento. 

Mistura w (%) CI (%) K (m/s) 
Redução 

(m/s) 

CI-01 6,4 3 7,792E-08 2,389E-07 

CI-02 6,4 7 3,377E-07 -2,087E-08 

CI-03 6,4 10 2,090E-07 1,079E-07 

CI-04 7,6 3 1,453E-07 9,213E-07 

CI-05 7,6 7 3,251E-07 7,414E-07 

CI-06 7,6 10 1,874E-08 1,048E-06 

CI-07 8,8 3 3,317E-07 6,363E-07 

CI-08 8,8 7 2,375E-07 7,304E-07 

CI-09 8,8 10 1,429E-08 9,537E-07 

PD-01 6,4 0 3,169E-07 
 

PD-02 7,6 0 1,067E-06 
 

PD-03 8,8 0 9,680E-07 
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Figura 82 – Resultados médios de K das misturas solo-cimento. 

 

O resultado da mistura CI-03 mostra que mesmo com uma quantidade de 

cimento maior que a mistura CI-02 e mesmo teor de umidade, houve uma redução 

do K. Assim, como ocorreu para mistura CA-03, é possível que uma quantidade 

maior de estabilizante tenha promovido o entupimento de vazios da amostra de solo 

compactado. 

As maiores reduções de condutividade hidráulica foram obtidas pelas 

misturas CI-06 e CI-09, ambas com teor de cimento de 10,0%. O modelo de previsão 

KCI (Equação 41) indicou que o ponto ótimo de menor K está entre essas duas 

misturas, com o mesmo teor de cimento e um w de 8,4%. 

  

4.8.1.3 Misturas solo-cal diluída 

 

A Tabela 67 apresenta os resultados médios do valor de K das misturas solo-

cal diluída e seus respectivos padrões de referência (PD-01, PD-04 e PD-05). É 

apresentada, também, a redução de K promovida pela estabilização química do 

solo. A Figura 83 mostra o comparativo dos resultados de solo-cal diluída. 

Entre os resultados das misturas de solo-cal diluída, apenas a mistura CD-03, 

com um w de 6,4% e CD de 12,0%, não apresentou redução nos valores de K. 

Segundo a classificação de Koorevaar et al. (1983), esta mistura apresentou a 

menor quantidade de microporos no ensaio PIM e obteve um dos valores mais 

elevados de porosidade após a percolação de água. 
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Tabela 67 – Redução dos valores de K das misturas solo-cal diluída. 

Mistura w (%) CD (%) K (m/s) 
Redução 

(m/s) 

CD-01 6,4 4 1,882E-07 1,287E-07 

CD-02 6,4 8 1,972E-07 1,197E-07 

CD-03 6,4 12 4,071E-07 -9,024E-08 

CD-04 7,9 4 1,794E-07 2,246E-06 

CD-05 7,9 8 1,378E-07 2,288E-06 

CD-06 7,9 12 1,775E-07 2,248E-06 

CD-07 9,4 4 2,055E-07 8,118E-07 

CD-08 9,4 8 1,881E-07 8,292E-07 

CD-09 9,4 12 1,318E-07 8,854E-07 

PD-01 6,4 0 3,169E-07 
 PD-04 7,9 0 2,426E-06 
 PD-05 9,4 0 1,017E-06 
  

 

 
Figura 83 – Resultados médios de K das misturas solo-cal diluída. 
 

No processo de execução das amostras “solo-cal diluída” a água é 

adicionada primeiramente a cal e homogeneizada, para então ser adicionada e 

misturada ao solo. Neste processo, a mistura CD-03 obteve uma mistura de cal e 

água em forma de uma pasta viscosa. Como possui pouca quantidade de água e 

grande adição de cal o material ficou mais seco, em comparação as demais 

misturas. 
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Após a adição da mistura de água e cal ao solo e homogeneização, todas as 

misturas apresentaram aglomerações de cal. Na mistura CD-03 este fato pode ter 

prejudicado a hidratação do solo e reações químicas com as partículas finas. 

As misturas de solo-cal diluída promoveram redução de K inferiores as 

obtidas pelas misturas de solo-cal e solo-cimento. Considerando o método de 

preparo e os valores obtidos é possível que os resultados fossem melhores com 

aumento do teor de umidade. 

 

4.8.2 Comparação da resistência à compressão  

 

A adição de cal e cimento ao solo promoveu um grande aumento nos valores 

de resistência à compressão.  

 

4.8.2.1 Misturas solo-cal  

 

Na Tabela 68 são apresentados os valores médios de RC das misturas de 

solo-cal e seus respectivos padrões de referência. A comparação destes resultados 

demonstrou acréscimo nos valores de RC para todos os teores de cal. Na Figura 84 

é possível comparar os resultados médios observados para RC7 e na Figura 85 para 

RC28. 

 

Tabela 68 – Acréscimo dos valores de RC das misturas solo-cal. 

Mistura 
w 

 (%) 
CA  
(%) 

RC7  
(MPa) 

Acréscimo RC28  
(MPa) 

Acréscimo 

(MPa) (MPa) 

CA-01 6,4 4 0,3136 0,2971 0,3999 0,3834 
CA-02 6,4 8 0,1398 0,1233 0,5562 0,5397 

CA-03 6,4 12 0,6832 0,6667 0,8998 0,8833 

CA-04 7,6 4 0,3593 0,3405 0,4071 0,3883 

CA-05 7,6 8 0,4935 0,4747 0,6794 0,6606 

CA-06 7,6 12 0,6142 0,5954 1,1240 1,1052 

CA-07 8,8 4 0,4375 0,4210 0,7333 0,7168 

CA-08 8,8 8 0,1486 0,1321 0,7141 0,6976 

CA-09 8,8 12 0,5751 0,5586 0,7689 0,7524 

PD-01 6,4 0 0,0165 
   

PD-02 7,6 0 0,0188 
   

PD-03 8,8 0 0,0208 
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Figura 84 - Resultados da RC7 das misturas de solo-cal. 

 

 

Figura 85 - Resultados da RC28 das misturas de solo-cal. 

 

Como pode ser observado nas Figuras 84 e 85 todas as misturas de solo-cal 

apresentaram valores elevados de RC em ambas as idades de cura, em relação as 

misturas sem estabilizantes.  

As medidas dos ensaios mostrou que entre 7 (RC7) e 28 dias de cura (RC28) 

todas as misturas de solo-cal apresentaram um acréscimo contínuo dos valores de  

resistência à compressão.  
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O maior aumento da RC28 foi obtido pela mistura CA-06 com nível 

intermediário de w (7,6%) e nível máximo de CA (12,0%). A mistura CA-01, 

composta pelos níveis baixos de w e CA (6,4 e 4%, respectivamente), como 

esperado apresentou o menor acréscimo de resistência.  

 

4.8.2.2 Misturas de solo-cimento  

 

Comparando os valores de resistência à compressão das misturas de solo-

cimento com os resultados obtidos pelos corpos-de-prova de solo não estabilizados 

(PD-01, PD-02 e PD-03) foi possível verificar o acréscimo da RC para todos os 

teores de cimento (Tabela 65). Na Figura 86 é possível comparar os resultados 

médios observados para RC7 e na Figura 87 para RC28. 

 

Tabela 69 – Acréscimo dos valores de RC das misturas solo-cimento. 

Mistura 
w 

 (%) 
CI  

(%) 
RC7  

(MPa) 

Acréscimo RC28 
 (MPa) 

Acréscimo 

(MPa) (MPa) 

CI-01 6,4 3 0,1969 0,1804 0,1683 0,1518 

CI-02 6,4 7 1,8310 1,8145 2,0725 2,0560 

CI-03 6,4 10 1,6485 1,6320 2,8070 2,7905 

CI-04 7,6 3 0,5124 0,4936 2,2810 2,2622 

CI-05 7,6 7 2,6385 2,6197 3,2305 3,2117 

CI-06 7,6 10 3,9835 3,9647 5,1585 5,1397 

CI-07 8,8 3 0,1959 0,1751 0,1340 0,1131 

CI-08 8,8 7 2,0180 1,9972 2,7670 2,7462 

CI-09 8,8 10 1,9345 1,9137 2,2715 2,2507 

PD-01 6,4 0 0,0165 
   PD-02 7,6 0 0,0188 
   PD-03 8,8 0 0,0208 
    

As misturas CI-01 e CI-07, ambas com 3,0% de cimento, apresentaram os 

menores resultados de RC e também um decréscimo entre as idades de 7 e 28 dias 

de cura. O que indica que pode ter ocorrido falha nas reações de longo prazo do 

cimento, ou então insuficiência da dosagem em permitir este processo. 

Em ambos os tempos de cura, a mistura CI-06 apresentou os maiores 

resultados de RC e acréscimo do valor em relação ao padrão de referência. Os 

menores resultados foram obtidos pela mistura CI-07, também, para dos dois 

tempos de cura testados. 
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Figura 86 - Resultados da RC7 das misturas de solo-cimento. 

 

 
Figura 87 - Resultados da RC28 das misturas de solo-cimento. 

 

Conforme as Figuras 86 e 87, as misturas com nível médio do teor de (7,6%) 

apresentaram os melhores resultados para todos os níveis de quantidade de 

cimento avaliados.  

Assim como as misturas de solo-cal, todas as amostras de solo-cimento 

obtiveram resultados de RC superiores as amostras sem estabilizantes. 

Entre os três tipos de estabilização estudados as misturas de solo-cimento 

obtiveram os melhores resultados de resistências à compressão. O solo-cimento 

apresentou valores de RC característicos de uma argamassa de assentamento e 

revestimento, conforme com a NBR 13281:2001. 
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4.8.2.3 Misturas de solo-cal diluída 

 

Os resultados de RC das misturas solo-cal diluída, se comparados com os 

respectivos padrões de referência apresentam aumento do valor de RC para todas 

as misturas (Tabela 70). Na Figura 88 é possível comparar os resultados médios 

observados para RC7 e na Figura 89 para RC28. 

 

Tabela 70 – Acréscimo dos valores de RC das misturas solo-cal ciluída. 

Mistura 
w 

 (%) 
CD  
(%) 

RC7  
(MPa) 

Acréscimo RC28 Acréscimo 

(MPa) (MPa) (MPa) 

CD-01 6,4 4 0,1445 0,1280 0,4425 0,4260 

CD-02 6,4 8 0,3056 0,2891 0,3392 0,3227 

CD-03 6,4 12 0,2568 0,2403 0,2242 0,2077 

CD-04 7,9 4 0,0847 0,0656 0,3046 0,2854 

CD-05 7,9 8 0,3562 0,3370 0,4809 0,4617 

CD-06 7,9 12 0,3428 0,3236 0,6963 0,6771 

CD-07 9,4 4 0,0712 0,0523 0,4863 0,4674 

CD-08 9,4 8 0,3158 0,2969 0,5692 0,5503 

CD-09 9,4 12 0,5003 0,4814 0,6953 0,6764 

PD-01 6,4 0 0,0165 
   PD-04 7,9 0 0,0192 
   PD-05 9,4 0 0,0189 
    

 

Figura 88 – Resultados da RC7 das misturas de solo-cal diluída. 
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Figura 89 – Resultados da RC28 das misturas de solo-cal diluída. 

 

As misturas obtiveram aumento crescente da resistência à compressão entre 

os diferentes tempos de cura, com exceção da mistura CD-03. Como foi discutido no 

item 4.8.1, essa mistura foi compactada com alto teor de estabilizante e pouca 

quantidade de água, o que prejudica as reações químicas solo-estabilizante. Esta 

mistura apresentou o menor valor de RC aos 28 dias de cura. 

Conforme apresentado na Figura 89, as misturas com w de 6,4% possuem 

uma tendência de redução da RC com o acréscimo da quantidade de cal diluída. 

Nos valores de K foi observada a tendência de acréscimo dos resultados (Tabela 

67). 

As amostras com 9,4% de w apresentaram a tendência de aumento da RC 

diretamente proporcional ao acréscimo do teor de cal diluída em ambos os tempos 

de cura avaliados (Figuras 88 e 89).   

As misturas CD-06 e CD-09, ambas com 12% de cal diluída e 7,9 e 9,4% de 

w, respectivamente, obtiveram os maiores valores de RC aos 28 dias de cura. 

Conforme o modelo de regressão RC28CI (Eq. 45) o ponto ótimo de maior RC se 

encontra entre estas amostras, com uma dosagem de w = 8,6% e CD = 12%. 

As amostras de solo-cal diluída apresentaram o pior desempenho no 

acréscimo dos valores de resistência à compressão se comparadas as misturas de 

solo-cal e solo-cimento. Os resultados obtidos e análise do processo de mistura dos 

materiais indicam que para alcançar melhores resultados é necessário uma maior 
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adição de água a mistura de solo-cal diluída pra evitar a formação de uma pasta 

viscosa e facilitar a homogeneização com o solo. 

 

4.9 VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

 

A análise de variância é uma ferramenta eficaz para avaliar a significância 

dos fatores envolvidos em um modelo, mas para que seja adequada é preciso que 

os erros sejam normalmente e independentemente distribuídos em torno de uma 

média zero e com uma variância constante (MONTGOMERY, 2009).   

Na prática os erros podem não seguir uma distribuição normal, portanto não é 

aconselhável confiar apenas na análise de variância. É preciso verificar a validade 

do modelo conferindo a distribuição dos erros.  

Uma maneira eficaz de checar a suposição da normalidade dos erros é a 

verificação da distribuição dos resíduos, visto que estes são as diferenças entre os 

valores experimentais e os preditos pela equação do modelo (MONTGOMERY, 

2009).   

 

4.9.1 Modelos do solo-cal 

 

A Figura 90 apresenta o gráfico de probabilidade normal dos resíduos para 

verificação do modelo de condutividade hidráulica das misturas de solo-cal (KCA), 

descrito pela equação 37.  

 

 
Figura 90 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo KCA.  
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Na distribuição (Figura 90) há resíduos que se destacam a esquerda e direita 

do gráfico. Estes pontos correspondem aos maiores valores residuais e foram 

obtidos pelas misturas CA-01 e CA-02. Na Tabela 71 são mostrados os valores dos 

resíduos dessas amostras.  

Essa variação do modelo de regressão é aceitável para a condutividade 

hidráulica. O modelo, deste modo, é valido para explicar o comportamento da 

condutividade hidráulica. 

 

Tabela 71 – Resíduos das misturas CA-01 e CA-02 

Mistura 
K (10-7 m/s) 

Observado Previsto Resíduo 

CA-01 

4,7766 4,5433 0,2333 

4,5707 4,5433 0,0275 

4,2919 4,5433 -0,2514 

CA-02 

3,9918 3,7587 0,2331 

3,7269 3,7587 -0,0317 

3,5384 3,7587 -0,2202 

 

As Figuras 91 e 92 mostram a distribuição dos resíduos dos modelos de 

previsão da resistência a compressão simples das misturas solo-cal a 7 (RC7CA – 

Equação 40) e 28 dias de cura (RC28CA – Equação 41), respectivamente. 

 

 

Figura 91 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC7CA. 
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As misturas com CA = 7,0%, CA-05 e Ca-08, apresentaram os maiores 

valores residuais para o modelo RC7CA (Tabela 72). Mesmo sendo o modelo com 

melhor ajuste houve uma previsão errônea do valor de resistência dessas misturas.  

 

Tabela 72 – Resíduos das misturas CA-05 e CA-08, modelo RC7CA 

Misturas 
RC7CA (MPa) 

Observado Previsto Resíduo 

CA-05 
0,4991 0,2776 0,2215 

0,4879 0,2776 0,21038 

CA-08 
0,1424 0,2932 -0,1508 

0,1548 0,2932 -0,13844 

 

A disposição dos erros na Figura 92 segue aproximadamente uma tendência 

normal, portanto pode-se afirmar que o modelo RC28CA, como uma função da 

quantidade de cal (CA) e teor de umidade (w), é adequado para descrever o 

comportamento da resistência a compressão simples das misturas de solo-cal. 

 

  

Figura 92 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC28CA. 

 

4.9.2 Modelos do solo-cimento 

 

O modelo de regressão do valor de K das misturas de solo cimento (Equação 

38) apresentou uma disposição aproximadamente normal dos resíduos (Figura 93). 

O modelo descrito pelas variáveis CI e w é, deste modo, adequado para descrever o 

comportamento do K. 
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Figura 93 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo KCI.  
 

A distribuição dos erros do modelo da resistência a compressão simples das 

misturas solo-cimento a 7 dias de cura (RC7CI – Equação 42) é apresentada na 

Figura 94. Os resíduos seguem uma tendência normal, deste modo, o modelo, em 

função de CI e w, é adequado para descrever o comportamento das misturas. 

 

  

Figura 94 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC7CI. 

 

A Figura 95 apresenta a distribuição dos resíduos para o modelo RC28CI 

(Equação 43). Os valores residuais deste modelo aparentemente seguem uma 

tendência normal.  
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Figura 95 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC28CI. 

 

A grande diferença de valores de RC obtidos nas amostras de solo-cimento 

aos 28 dias de cura e o ajuste do modelo RC28CI provocaram valores altos de 

resíduo na previsão de algumas misturas. As misturas CI-04 e CI-05 apresentaram 

os maiores valores de resíduos (Tabela 73). 

 

Tabela 73 – Resíduos das misturas CI-04 e CI-05, modelo RC28CI. 

Misturas 
RC28CI (MPa) 

Observado Previsto Resíduo 

CI-04 
2,2140 1,5635 0,6505 

2,3480 1,5635 0,7845 

CI-05 
3,2440 3,9480 -0,7040 

3,2170 3,9480 -0,7310 

 

As misturas de solo-cimento apresentaram grandes diferenças nos valores de 

RC28 (Tabela 54). Esta variação grande de resultados dificultou o ajuste do modelo, 

o que resultou em valores residuais mais elevados para algumas misturas.  

 

4.9.3 Modelos do solo-cal diluída 

 

A verificação da distribuição dos erros do modelo de previsão dos valores de 

K das misturas solo-cal diluída (Figura 96), apresentou valores baixos de resíduos e 
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com uma tendência normal. O modelo KCD (Equação 39) é, portanto, adequado para 

representar o comportamento das misturas.  

 

 

Figura 96 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo KCD. 

 

O modelo de regressão do valor de RC aos 7 dias de cura das misturas de 

solo-cal diluída (Equação 44) apresentou uma disposição dos resíduos (Figura 93) 

com uma leve divergência da normal. Como os valores residuais são baixos o 

modelo descrito pelas variáveis CI e w é adequado para descrever o comportamento 

da RC aos 7 dias de cura. 

 

 

Figura 97 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC7CD. 
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Na Figura 98 é possível observar que os resíduos do modelo previsto pela 

Equação 45, para descrever o comportamento da RC aos 28 dias de cura (RC28CD), 

seguem uma tendência normal. Esse modelo é, assim, adequado para descrever os 

valores de RC das misturas de solo-cal diluída.  

 

 

Figura 98 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos para o modelo RC28CD. 

 

4.10 DETERMINAÇÃO DAS MISTURAS ÓTIMAS 

 

O método de superfície de resposta permitiu o estudo do comportamento das 

variáveis dependentes e identificação da influência de cada uma das variáveis 

independentes. Conhecidos os intervalos de dosagem que permitem atingir um 

ponto ótimo é possível determinar a quantidade de água e estabilizante ideal. 

Considerando a condutividade hidráulica (K) como o fator limitante principal e 

a resistência à compressão simples (RC) como fator secundário pode ser definido os 

intervalos de misturas que atendam as exigências. 

 

4.10.1 Misturas solo-cal 

 

Para definição de um intervalo de valores aceitáveis para execução de uma 

barreira de solo-cal tomamos os resultados de KCA e RC28CA. Através de uma 

sobreposição das projeções das superfícies de resposta (Figura 99) é possível 

determinar a região ótima, destacada no gráfico na cor cinza. Como critério de 
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escolha foi considerado a necessidade de um valor de K inferior a 1,0 x 10-7 m/s e 

uma resistência à compressão superior a 0,7 MPa  

 

 
Figura 99 – Sobreposição das projeções das superfícies de resposta do solo-cal. 

 

Os resultados de solo-cal indicaram que os menores valores de K podem ser 

obtidos para CA de 12,0%, assim, considerando os critérios de definição da região 

ótima e este valor de cal foram definidas as curvas da Figura 100. Deste modo, a 

mistura ideal pode ser obtida com CA de 12,0% e w ente 8,6 e 8,8%. 

 

 
Figura 100 – Identificação do intervalo ótimo de w para CA 12,0%. 
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4.10.2 Misturas solo-cimento 

 

A Figura 101 apresenta a sobreposição das curvas de nível das superfícies 

de resposta dos modelos de solo-cimento KCI e RC7CI, com destaque para a região 

ótima. O modelo RC7CI foi selecionado para esta determinação, pois apresentou 

melhor ajuste e menores valores residuais. Os limites escolhidos foram de um valor 

de K inferior a 5,0 x 10-8 m/s e uma resistência à compressão simples superior a 

2,5MPa. 

 

 
Figura 101 – Sobreposição das projeções das superfícies de resposta do solo-cimento. 

 

No intervalo destacado na Figura 101 encontram-se os pontos de melhor 

resultado tanto para a condutividade hidráulica como para a resistência à 

compressão simples. 

As misturas de solo-cimento obtiveram os menores resultados de K e maiores 

valores de RC para o teor de cimento de 10,0%. Considerando os critérios de 

definição da área ótima (Figura 101) foi encontrado o intervalo ideal de w, como é 

demonstrado na Figura 102. Os limites ideais das variáveis independentes são CI = 

10,0% e 7,5<w<8,6%.  
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Figura 102 – Identificação do intervalo ótimo de w para CI 10,0%. 
 

4.10.3 Misturas solo-cal diluída 

 

Com a sobreposição das curvas de nível das superfícies de resposta das 

misturas solo-cal diluída, KCD e RC28CD, foi determinada a região ótima dos 

resultados, destacada na Figura 103. Os critérios de determinação estabelecidos 

foram K < 1,5 x 10-7 m/s e RC > 0,7 MPa. 

 

 
Figura 103 – Sobreposição das projeções das superfícies de resposta do solo-cimento. 
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As amostras de solo-cal diluída obtiveram os menores resultados de K para 

CD de 12,0%, estabelecido este segundo critério é possível determinar o intervalo 

de w que apresentem os melhores resultados (Figura 104). A mistura ideal, 

portando, pode ser obtida com CD de 12,0% e w ente 8,3 e 9,4%. 

 

 
Figura 104 – Identificação do intervalo ótimo de w para CD 12,0%. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 

Os ensaios de caracterização física, físico-química e mineralógica do solo da 

Fm. Botucatu, juntamente com os ensaios de percolação em coluna de amostras 

sem estabilizantes demonstraram que este material não é adequado para ser 

utilizado em barreiras de proteção ambiental. 

Os resultados obtidos nos ensaios de percolação em coluna e de resistência 

à compressão simples mostraram que as misturas de solo-cal, solo-cimento e solo-

cal diluída promovem uma redução da condutividade hidráulica e aumento da 

resistência à compressão, quando comparadas as misturas de solo sem 

estabilizante. 

As amostras de solo-cal apresentaram valores de condutividade hidráulica de 

até 6,2 x 10-8 m/s. Nas misturas de solo-cimento o menor resultado encontrado foi de 

1,4 x 10-8 m/s. As misturas de solo-cal diluída alcançaram valores de até                

1,3 x 10-7 m/s. A adição de cimento, portanto, apresentou maior eficiência na 

redução da condutividade hidráulica. 

Todas as amostras de solo estabilizado apresentaram resultados de 

resistência à compressão superiores aos obtidos pelo solo natural compactado. 

Entre as misturas avaliadas as amostras de solo-cimento obtiveram os maiores 

incrementos de resistência.  

As amostras de solo-cal obtiveram maior eficiência que as misturas de solo-

cal diluída na redução da condutividade hidráulica e no aumento da resistência à 

compressão. O procedimento de diluição da cal na água da mistura para posterior 

homogeneização com o solo demonstrou maior dificuldade e as misturas 

apresentaram aspecto mais heterogêneo.   

O planejamento fatorial 32 e o método de superfície de resposta foram 

eficientes para avaliação da estabilização química do solo. O uso combinado dessas 

ferramentas permitiu a compreensão da ação dos diferentes teores de estabilizante 

e de umidade sobre os parâmetros de condutividade hidráulica e resistência à 

compressão simples. 
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Os modelos de regressão apresentados foram eficientes na previsão dos 

parâmetros de condutividade hidráulica e resistência à compressão, em função do 

teor de umidade do solo e quantidade de cal ou cimento adicionado.  

Os valores de condutividade hidráulica e resistência à compressão das 

misturas solo-cimento apresentaram grande diferença de resultados entre as 

amostras. A alta variabilidade de resultados dificultou o ajuste dos modelos, mas foi 

possível apresentar o comportamento das misturas, a tendência de alteração das 

variáveis dependentes e estimar uma previsão aproximada.  

A análise dos resultados das misturas de solo-cal e solo-cal diluída mostrou 

valores mais aproximados entre a previsão dos modelos e os dados experimentais. 

As superfícies de resposta destas misturas apresentaram bom ajuste para todos os 

pontos e melhor acurácia na previsão da tendência de alteração das propriedades. 

A avaliação da microestrutura das misturas demonstrou a capacidade da 

estabilização química de alterar a configuração da matriz de poros do solo. Foram 

obtidas misturas com grande preenchimento dos vazios, que resultou na redução da 

porosidade e, consequentemente, em baixos valores de condutividade hidráulica e 

altos valores de resistência à compressão. 

Foram encontradas misturas com grande redução da porosidade, com 

diminuição da quantidade e diâmetro dos poros. As amostras de solo-cimento 

obtiveram as maiores alterações da matriz do solo.  

A técnica de superfícies de resposta permitiu determinar as regiões ótimas 

com o cruzamento dos resultados das variáveis dependentes e estabelecer as 

melhores dosagens das misturas. Para o solo-cal os melhores resultados podem ser 

encontrados para 12% de cal e teor de umidade variando ente 8,6 e 8,8%. As 

misturas solo-cimento possuem os melhores resultados para 10% de cimento e um 

teor de umidade entre 7,5 e 8,6%. E as misturas de solo-cal diluída apresentam os 

melhores valores para 12% de cal e teor de umidade de 8,3 a 9,4%. 

Mesmo com uma grande redução do K este material não atende aos 

requisitos de barreiras para aterros sanitários mais comuns, que exige um 

coeficiente de condutividade hidráulica máximo de 10-9 m/s. Estes materiais podem 

ser empregados para melhorias de solo em barreiras de uso menos nobre e reforço 

do solo. 
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O método de design de experimentos e análise dos dados com o uso 

integrado do planejamento fatorial e técnica de superfícies de resposta permitiu a 

compreensão do comportamento da estabilização química do solo. O método 

adotado possibilitou a avaliação conjunta dos fatores intervenientes. 

As variáveis independentes avaliadas (quantidade de estabilizante e teor de 

umidade) demonstraram ser adequadas para descrever as propriedades avaliadas. 

Deste modo foi possível determinar modelos de regressão capazes de prever o 

comportamento do material.  

  

5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Testar os solos estabilizados com diferentes solutos para avaliação da 

alteração da condutividade hidráulica, capacidade de retenção de contaminantes e 

desempenho químico. 

Avaliação de intervalos de variação mais amplos do teor de umidade e 

consideração de variáveis independentes adicionais, como o teor de material fino do 

solo ou tempo de espera para compactação. 

Utilização do procedimento experimental proposto na avaliação de solos com 

maior concentração de argila.   

Realização de uma amostragem maior de corpos-de-prova para garantir 

maior confiabilidade aos resultados, além de melhor verificação e aferição dos 

modelos.  

Realização de ensaios diferentes para determinação da porosidade das 

misturas e distribuição total de poros. 

Realização de ensaios de resistência com confinamento dos corpos-de-prova, 

para simular a situação in situ de barreiras de proteção ambiental. 
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APÊNDICE A 

LEITURAS DOS ENSAIOS DE COLUNA 
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I) Solo sem estabilizante 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura PD-01. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura PD-02. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura PD-03. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura PD-04. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura PD-05. 

 

II) Misturas solo-cal 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CA-01. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CA-02. 

 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CA-03. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CA-04. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CA-05. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CA-06. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CA-07. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CA-08. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CA-09. 
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III) Misturas solo-cimento 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CI-01. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CI-02. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CI-03. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CI-04. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CI-05. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CI-06. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CI-07. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CI-08. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CI-09. 

 

IV) Misturas solo-cal diluída 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CD-01. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CD-02. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CD-03. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CD-04. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CD-05. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CD-06. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CD-07. 
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Resultados de K, pH e CE da mistura CD-08. 

 

 

Resultados de K, pH e CE da mistura CD-09. 
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