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RESUMO 

 

 

O solo é uma parte importante de uma construção, sendo objeto fundamental de estudo por ter 

suas propriedades definidas pela natureza, onde nem sempre é possível trabalhar com o 

mesmo como naturalmente encontrado. Quando nesses casos, não necessárias soluções que 

modifiquem o estado inicial do substrato para atendimento ao projeto em questão. Neste 

trabalho foi analisado experimentalmente um solo, identificando suas propriedades naturais e  

foi discutido as alterações que este solo natural pode sofrer ao utilizar o método de 

estabilização físico-química de melhoramento deste com adição de 2% de cimento sobre sua 

massa de solo. Este método possui limitantes como a granulometria do substrato encontrado 

in loco, como verificado no decorrer da investigação. Constou-se ainda, no estudo, que o 

mesmo sofre alterações em sua capacidade de expansão e resistência quando comparados a 

solos com mesma granulometria, identificando ganhos nos dois casos. Benefícios este onde o 

solo com adição de cimento apresenta menores teores de expansão e maiores resistências que 

o terreno natural. 

 

Palavras-chave: Caracterização do solo. Solo melhorado. Solo com adição de cimento. 

Estabilização de solo. Índices de suporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Soil is an important part of a building, being a fundamental object of study because its 

properties are defined by nature, where it is not always possible to work with it as naturally 

found. When in these cases, solutions are not necessary that modify the initial state of the 

substrate to attend the project in question. In this work, a soil was analyzed experimentally, 

identifying its natural properties and it was discussed the changes that this natural soil can 

undergo when using the physical-chemical stabilization method of this improvement with 

addition of 2% of cement on its soil mass. This method has limitations such as the 

granulometry of the substrate found in loco, as verified during the investigation. It was also 

observed in the study that it undergoes changes in its capacity of expansion and resistance 

when compared to soils with the same granulometry, identifying gains in both cases. This 

benefits where the soil with the addition of cement presents lower levels of expansion and 

greater resistances than the natural terrain. 

 

Keywords: Soil characterization. Solo improved. Soil with added cement. Soil stabilization. 

Support indices. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O solo é um recurso natural inesgotável e imprescindível para existencia da vida 

humana. É um substrato terrestre resultante de intemperismo e decomposições de rochas ao 

longo de anos. Sendo, apesar disso, um elemento natural de diversas utilizações, como por 

exemplo, servindo de suporte estrutural para qualquer tipo de construção. 

Na engenharia civil, este é considerado parte importante em qualquer construção, pois 

o estudo do mesmo é que definirá as características fundamentais de um projeto com relação 

ao assentamento da obra em um dado terreno. Esta análise delimitará substancialmente como 

os solos e rochas se comportarão em virtude das ações do homem. 

Vale considerar ainda que, o solo é um material heterogêneo, ou seja, com 

características variáveis, e anisotrópico, suas propriedades e materiais que o compôem não 

são iguais. Por isso, o seu estudo é indispensável para conhecimento de suas particularidades 

e entendimento do seu comportamento, para que os parâmetros deste substrato, em campo, 

atenda aos requisitos mínimos de segurança de um projeto, sabendo o que se esperar do 

mesmo. 

As especificidades de cada solo, são comumente conhecidas através de ensaio de 

laboratórios que associam os resultados obtidos a sua utilização em campo. Logo, o trabalho 

utilizará deste método experimental para caracterização e análise do estudo, baseando-se nas 

normais existentes para cada método e em literaturas com foco no mesmo assunto. 

Estes parâmetros, definidos experimentalmente, neste caso, para cada tipo de solo, 

definem suas características e permeiam as possibilidades de uma construção no terreno em 

questão. Quando tais parâmetros não são suficientes para que a obra seja possível, dentro dos 

padrões de segurança exigidos, existem métodos diversos que modificam as propriedades do 

solo em estudo para viabilidade da mesma. 

Tais modificações podem, ainda, agirem de formas variadas, modificando as 

propriedades mecânicas ou químicas do solo. Focaremos nas modificações físico-químicas do 

solo, com a mistura do cimento no solo e seus póssiveis benéficos. 
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1.1. A importância do solo com cimento 

Na construção civil, o solo com cimento pode ser usado de diferentes maneiras, para 

diferentes utilidades, com alguns benefícios já comprovados, como os tijolos de solo-cimento 

que dispensam as queimas em alto fornos e são excelentes em muitos aspectos. O solo com 

cimento pode ser empregado, ainda, na construção de fundações, pisos, passeios, muros de 

contenções e barragens. 

Este têm sua larga utilização baseada em construções de baixo custo, por apresentar 

melhorias e soluções que seriam mais baratas que outras com relação ao terreno em uso, como 

modificações químicas do solo, ou utilização de métodos executivos de fundações mais 

custiosos, por exemplo. 

A utilização da adição do cimento vem se tornando uma boa alternativa por oferecer, 

como recurso, o principal componente da mistura – o solo – já existente no local. Outro 

vantagem é que seu processo construtivo, modificando as propriedades físicas do solo natural, 

pouco varia quando comparado à utilização apenas do mesmo natural, sendo ums solução de 

simples emprego. 

 

1.2. Objetivo 

Por estes benefícios, o presente estudo tem por objetivo principal comparar o uso do 

solo natural, com o solo melhorado com cimento em razão de suas resistências, com o intuito 

de investigar quais propriedades podem ou não serem alteradas e o que tais modificações 

acarretariam ao solo in loco. 

Em paralelo, serão analisados se os métodos definidos e utilizados neste estudo serão 

suficientes para comparação e análise dos resultados. 

 

1.3. Organização do trabalho 

Esta trabalho está estruturada de forma a exemplificar as características de um solo, 

suas propriedades e de se obter parâmetros necessários para chegar ao objetivo do estudo 

suficiente para caracterição de sua resistência. 
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O estudo esta apresentado da seguinte forma: 

 A revisão bibliográfica explicitará todos os parâmetros necessário para reconhecimento do 

solo, experimentalmente, e quais as modificações que lhe podem ser utilizadas, quando 

necessário, para seu uso seguro, focando no tipo desde trabalho, e suas particularidades. 

 O capítulo 2 versará sobre todos os métodos empíricos e materiais utilizados para se obter 

as características do solo e necessários para conhecimento de suas propriedade de carga a 

serem analisadas. 

 Posteriormente serão evidênciados os resultados obtidos em cada ensaio realizado como 

exemplificado no capítulo 02 necessários ao estudo. 

 O trabalho se concluirá com a análise dos resultados obtidos e as respectivas conclusões 

sobre os mesmos obtidos neste estudo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentado uma revisão sucinta de todo o conhecimento 

relacionado à caracterização de um solo e identificação de suas propriedades e capacidade, 

bem como conceitos para estabilização e melhoramento dessas características, em especial 

com adição de cimento. 

 

2.1. O solo como material de construção 

O solo, um dos materiais de construção mais antigos, sempre se fez presente nas obras 

de engenharia, sendo utilizado, quase sempre, como base para estruturas de fundações, sendo 

considerado o material de construção civil mais comum e de maior abundância na crosta 

terrestre. Por isso, faz-se necessário seu conhecimento prévio, de suas propriedades e 

capacidades, para que possa ser feita uma prévia do seu comportamento, durante a vida útil da 

construção, diante das solicitações existentes. 

Pelo entendimento de Caputo (1988, p. 14), “Os solos são materiais que resultam do 

intemperismo ou meteorização das rochas, por desintegração mecânica ou decomposição 

química. ” O mesmo ainda entende por desintegração mecânica, ações de agentes como: água, 

temperatura, vento e vegetação; e por decomposição química, o agente é a água e seus 

mecanismos de ataque são a oxidação, a hidratação e a carbonatação. Ressaltando que as 

argilas representam o último produto do processo de decomposição. 

Segundo Vargas (1977, p.41) a estrutura de um solo é definida como o arranjo ou 

configuração das partículas do solo entre si. Entre os fatores que afetam a estrutura do solo 

estão à forma, o tamanho e composição mineralógica das partículas. 

Para Caputo, os problemas de projeto e execução de fundações e obras de terras, se 

diferenciam em dois tipos essencialmente: os que são fruto das deformações dos solos e os 

que derivam da ruptura da massa de solo. O primeiro, é relacionado ao estudo dos recalques 

das obras e, o segundo se refere à capacidade de carga do solo, estabilidade dos maciços 

terrosos e os empuxos de terra. Sendo este último, o alvo desse estudo. 
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2.1.1. Classificação dos solos 

De acordo com Caputo, segundo as dimensões das partículas do solo e dentro de 

determinados limites convencionais, as "frações constituintes" destes recebem designações 

próprias que se identificam com as acepções usuais dos termos. Tais frações, de acordo com a 

escala granulométrica brasileira, Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), teriam 

classificações como: 

 Pedregulho: conjunto de partículas cujas dimensões (diâmetros equivalentes) estão 

compreendidas entre 60,0 e 2,0 mm;  

 Areia: dimensões entre 2,0 e 0,06 mm;  

 Silte: entre 0,06 e 0,002 mm;  

 Argila: inferiores a 0,002 mm.  

Na Figura 01 pode-se visualizar as duas escalas granulométricas: a da ABNT e a da 

AASHTO, essa muito usada para fins rodoviários. 

 

 

Figura 01 – Escalas Granulométricas 

(Fonte: Das, 2006) 
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A análise granulométrica, ou seja, a determinação das dimensões das partículas do 

solo e das proporções relativas em que elas se encontram, acima representada, graficamente, é 

expressa por uma curva, denominada curva granulométrica. 

Para determinação granulométrica de um solo, cujas partículas têm dimensões maiores 

que 0,074 mm (peneira nº 200 da A.S.T.M.) é feita pelo processo comum do peneiramento. 

Para os solos finos, isto é, com dimensões menores que 0,074 mm, este processo não é viável, 

sendo utilizando, então, o método de sedimentação contínua em meio líquido, segundo a NBR 

7181/84. 

 

2.1.2.  Índices físicos 

O solo é estruturado por um conjunto de partículas sólidas, e, entre si, vazios que 

podem ser parcialmente ou totalmente preenchidos por água. Por isso, denominamos este um 

sistema disperso formado por três fases: sólida, líquida e gasosa. 

 

 

Figura 02 – Partícula microscópica de um solo 

(Fonte: Caputo, 1988) 

 

Os índices físicos são definidos como grandezas que expressam as proporções entre 

pesos e volumes em que ocorrem as três fases presentes numa estrutura de solo. Estes índices 

possibilitam determinar as propriedades físicas do solo para controle de amostras a serem 

ensaiadas e nos cálculos de esforços atuantes. 

Essas relações, como a umidade do solo, o peso específico natural e aparente seco, e a 

massa específica dos grãos que serão necessários para caracterização do estudo, e serão 

apresentados posteriormente, desempenham um importante papel no estudo das propriedades 
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dos solos, uma vez que estas dependem dos seus constituintes e das proporções relativas entre 

eles, assim como da interação de uma fase sobre as outras. 

 

2.1.3. Plasticidade e consistência dos solos 

É sabido que para os solos cuja sua granulometria haja uma certa porcentagem de 

fração fina, não é suficiente a granulometria para caracterizá-los, pois, para Caputo suas 

propriedades plásticas dependem do teor de umidade, da forma das partículas e da sua 

composição química e mineralógica.  

A plasticidade, segundo Caputo (1988), é uma propriedade dos solos, que consiste na 

maior ou menor capacidade de serem eles moldados, sob certas condições de umidade, sem 

variação de volume. Esta é uma das mais importantes propriedades a se considerar, no caso 

das argilas. 

Os limites de consistência foram estabelecidos pelo Engenheiro Atterberg em 1908, 

para caracterizar as mudanças entre os estados de consistência. Posteriormente Casagrande 

adaptou para a mecânica dos solos o procedimento proposto por Limites de Atterberg, para 

descrever a consistência de solos com grãos finos e teor de umidade variável (Das, 2007, 

p.51). 

Se a umidade de um solo for muito elevada, ele é evidenciado como um fluido denso e 

designa-se estar no estado líquido. À medida que evapora a água contida neste solo, o mesmo 

perde fluidez, para um certo h = LL (limite de liquidez) este ainda pode ser moldado 

facilmente e sua forma é mantida. O solo encontra-se, agora, no estado plástico. Este limite de 

liquidez é determinado segundo a ABNT NBR 6459/84.  

Com a continuidade da perda de umidade, o estado plástico atinge seu limite até que, 

para h = LP (limite de plasticidade), o solo se desfaz se trabalhado. Este é denominado estado 

semissólido. O ensaio deste limite é determinado pela ABNT NBR 7180/84, que regulamenta 

o cálculo do teor de umidade para o qual o solo começa a se fraturar quando se tenta moldá-

lo. 

Avançando com a secagem, ocorre a transição gradual deste para o estado sólido. O 

limite entre os dois estados é um teor de umidade h = LC (limite de contração). 
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Figura 03 – Estados limites para consistência de um solo 

(Fonte: Caputo, 1988) 

 

A partir dos valores dos limites de consistência de um solo é possível o cálculo de dois 

índices: o índice de plasticidade (IP) e o índice de consistência (IC). Esses índices são 

denominados como índices de consistência e são de larga utilização. Entretanto, o índice de 

consistência não é muito fiel às variações da consistência de um solo, logo não é muito usual 

na prática. 

O valor do IP pode ser obtido pela diferença entre o LL e o LP. O índice de 

plasticidade procura medir a plasticidade do solo e, fisicamente, representa a quantidade de 

água necessária a acrescentar ao solo para que este passe do estado plástico para o líquido. O 

solo é baseado em alguns intervalos do IP para a classificação quanto a sua plasticidade. 

 IP = 0 - Não Plástico 

 1 < IP < 7 - Pouco Plástico 

 7 < IP < 15 - Plasticidade Média 

 IP > 15 - Muito Plástico 

 

2.1.4.  Compactação dos solos 

Estabelece-se como compactação de um solo, o processo manual ou mecânico com o 

objetivo de reduzir o volume de vazios e, consequentemente, aumentar sua resistência, 

estabilizando-o. Diz respeito a um simples procedimento de grande importância por seus 

efeitos significativos sobre a estabilização de maciços terrosos, relacionado, diretamente, com 

os problemas de pavimentação, barragens de terra, e estruturas de fundações. 

O processo de compactação visa melhorar as características mecânicas de um solo, 

não só quanto à resistência, mas, também, nos aspectos referentes a permeabilidade, 

compressibilidade e absorção d'água. Aspectos estes observados neste estudo. 



19 

 

 
 

Segundo a NBR 7182/86, após se realizar a compactação de um solo, perante diversas 

condições de umidade e sob certa energia de compactação, tem-se a curva de variação das 

massas específicas (γ), em função da umidade (h), que tem o aspecto indicado na Figura 04. 

Para fins práticos, prefere-se utilizar a massa específica seca (γs) que é definido como              

γs = γ/ (1 + h), traçando-se, assim, a curva γs = f (h), que é chamada curva de compactação. 

O comportamento do solo, evidenciado na figura abaixo, pode ser fundamentado que à 

medida que cresce o teor de umidade, até um limite de valor considerado ótimo (hot), o solo 

configura-se com trabalhabilidade, resultando em γs maiores e proporções de ar menores. 

Porém, como não é exequível eliminar todo o ar presente nos vazios de um solo, a curva de 

compactação não será capaz de alcançar a curva de saturação (que é definida como a curva de 

Var = 0), em condição alguma, justificando-se, assim, a partir da massa específica máxima 

(γs,máx), o ramo descendente. 

 

 

Figura 04 – Curva de compactação (Umidade X Massa específica seca) 

(Fonte: Caputo, 1988) 

 

Segundo Das (2007,), além do teor de umidade, que influencia diretamente o grau de 

compactação alcançado por um solo, outros fatores significativos também afetam a 

compactação, estes são: 

 Tipo de solo: a distribuição granulométrica, a forma dos grãos, o peso específico dos 

sólidos, a quantidade e o tipo de minerais de argila. 
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 Esforço de compactação: à medida que o esforço de compactação aumenta, o peso 

específico seco máximo de compactação também aumenta, mas o teor de umidade 

ótima reduz. 

 

2.1.5.  Capacidade de suporte CBR 

A capacidade de suporte de um solo compactado pode ser mensurada através do 

ensaio CBR (California Bearing Ratio), que fornece o “Índice de Suporte Califórnia – ISC”. 

Este foi desenvolvido pelo engenheiro O. J. Porter, em 1939, e foi aprimorado posteriormente 

pelo United States Corps of Engineers (USACE), com o intuito de integrar no 

dimensionamento de pavimentos rodoviários. 

No ensaio de CBR é medida a resistência à penetração de uma amostra saturada 

compactada segundo o método Proctor. O ISC baseia-se na relação entre a pressão necessária 

para produzir à penetração de um pistão cilíndrico padronizado em um corpo de prova de um 

determinado solo à uma velocidade constante de 0,05 pol/min. O valor da resistência à 

penetração é computado em porcentagem, sendo 100% o valor referente à pressão necessária 

para penetrar o mesmo pistão em uma amostra de brita graduada de elevada qualidade que foi 

adotada como padrão de referência. 

Neste ensaio é possível também a determinação de outro parâmetro importante 

relacionado a durabilidade, que é o índice de expansibilidade do solo, pois para realização do 

ensaio CBR é necessário levar o solo a saturação, imergindo o mesmo por no mínimo 4 dias, 

possibilitando análise da expansão da amostra ensaiada. 
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Figura 05 – Aparelhagem dos ensaios de expansão e índice suporte Califórnia 

(Fonte: DNIT 172/2016) 

 

Os resultados dos ensaios são variáveis de acordo com a granulometria do solo 

ensaiado e da constituição mineral de suas partículas. É sabido que os Siltes e outros solos 

expansíveis, apresentam baixos valores de CBR, inferiores a 6%, enquanto que solos finos em 

geral, incluindo solos arenosos, apresentam valores de CBR entre 8% e 20%. Já os solos 

grossos, como pedregulhos e as britas graduadas, situam-se em patamares de 50% a 100%, 

podendo atingir valores mais elevados. 

A critério de projetos, pisos e pavimentos rígidos exigem CBR > 8%, enquanto que os 

pavimentos flexíveis requerem valores de CBR > 12%. 

Contrário aos índices do CBR, o dimensionamento de pisos e pavimentos não é 

diretamente afetado pelos índices de expansão, no entanto, seu conhecimento é fundamental, 

pois um solo capaz de expandir excessivamente possivelmente irá promover manifestações 

patológicas irreversíveis. Segundo o manual de pavimentação do DNIT, os valores usuais de 

expansão são categorizados de acordo com o tipo de função estrutural exercida, conforme a 

seguinte classificação: 

 Sub-base: Expansão < 1 %, 

 Subleito: Expansão < 2 %, e 

 Reforço do subleito: Expansão < 2 %. 
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Genericamente, o ensaio de CBR exprimi características de alta relevância para o 

dimensionamento de pisos e pavimentos em fundações diretas, visto que, com a correta 

avaliação dos dados por ele obtidos, é possível obter-se uma estrutura economicamente 

viável, preservada de possíveis manifestações patológicas relacionadas à capacidade de 

suporte ou possíveis expansões do solo. 

 

2.2. Estabilização de solos 

Segundo Pinto (2006), a estabilização do solo abrange todos os processos naturais e 

artificiais que tem por objetivo melhorar suas características como resistência e durabilidade, 

bem como garantir a continuidade destas melhorias no tempo de vida útil das obras de 

engenharia.  

A estabilização dos solos, pode ser obtida pelo uso de diferentes técnicas que podem 

ser concentradas em dois grupos: 

 Técnicas que empregam meios mecânicos, como a correção da granulometria e 

plasticidade, com adição e subtração de quantidades definidas de suas frações 

constituintes, até que se obtenham os parâmetros estabelecidos por norma (VARGAS, 

1977). Para se atingir este fim, normalmente se procede com adição de frações de 

areia e/ou material britado; 

 Técnicas que empregam meios químicos utilizando aditivos orgânicos ou inorgânicos 

como, por exemplo, materiais betuminosos e resinas, compostos de fósforo, silicatos 

de sódio, cal, cimento Portland e outros.  

 

2.2.1. Estabilização mecânica  

A estabilização mecânica é definida como um processo puramente mecânico de 

alcançar e conservar a maior resistência de qualquer estrutura de terra. Este processo inclui a 

compactação, mistura de agregados para melhorar a granulometria do solo ou adição de 

asfalto. Asfalto, como um estabilizador, geralmente não reage quimicamente com os materiais 

que estão sendo estabilizados, mas recobre as partículas, confere adesão e ajuda na 

impermeabilização. 

O método de estabilização por compactação baseia-se na correção granulométrica do 

solo, a partir do processo de compactação. Neste é estabelecida uma condição de densificação 
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máxima relacionada a uma energia de compactação e uma umidade ótima ou estabilização 

granulométrica. Este método é comum no decorrer de uma obra, na execução das diferentes 

camadas de um pavimento e é complementar a outros métodos de estabilização. 

O princípio da estabilização granulométrica consiste no emprego de um material ou na 

mistura de dois ou mais materiais ou separação de uma das frações de solo de forma a atender 

as especificações normativas, de tal forma que resulte em mistura, para melhorar o solo 

natural pela modificação de sua composição, na qual a resistência seja garantida pelo contato 

entre as partículas maiores e os vazios sejam preenchidos pelas partículas mais finas, de 

maneira a propiciar menor permeabilidade e maior densidade. Assim, obtêm-se um solo bem 

graduado, satisfazendo os requisitos físicos necessários a uma base ou revestimento primário 

estabilizado. 

 

2.2.2. Estabilização físico-química 

A estabilização físico-química é feita através do uso de aditivos que interagem com as 

partículas do solo, visando à melhoria e a estabilidade das propriedades mecânicas e 

hidráulicas, por meio de alteração da estrutura do mesmo. Tais aditivos podem ser dos mais 

variados tipos e nem sempre são materiais comuns ao uso da construção civil. 

Para Marques (2005) a estabilização física pode ser elétrica ou térmica. A 

estabilização elétrica consiste na passagem de uma corrente elétrica pelo solo enquanto a 

estabilização térmica é feita por meio de congelamento, aquecimento ou termo-osmose. 

Conforme McCarthy (1977), a estabilização química refere-se ao procedimento no 

qual um material cimentante ou qualquer material químico é adicionado ao solo natural para 

melhorar suas propriedades de engenharia. Como aditivos para estabilização química, 

podemos citar: cimento ou cinzas, cal, produtos industrializados como o CON-AID®, 

PERMA-ZYME®; cloretos, ácidos fosfóricos, entre outros, combinados ou isoladamente. 

Esses materiais reagem ainda com materiais que estão sendo estabilizados (por exemplo, a cal 

reage com argilas) ou reagem de uma maneira própria para formar compostos de cimentação 

(por exemplo, o cimento Portland).  

De acordo com Wang (2002), quase todos os tipos de solos podem ser estabilizados 

quimicamente. Existem algumas exceções, as quais incluem os solos orgânicos, argilas muito 

plásticas, e solos arenosos com baixo poder de reação. Normalmente, os solos contendo entre 
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5 e 35%, passando na peneira de número 200 produzem material estabilizado quimicamente 

mais econômico. 

Os solos contendo mais de 2% de material orgânico são geralmente considerados 

inaceitáveis para estabilização com cimento. Solos muito finos geralmente demandam mais 

cimento ou cal para uma estabilização satisfatória e, no caso de argilas, são geralmente mais 

difíceis de pulverizar para obter-se uma mistura mais apropriada (Wang, 2002). 

Esta última forma de estabilização, particularmente com adição de cimento, será 

estudada neste trabalho e, a partir de ensaios de laboratório, será comparado suas 

características a de um mesmo solo não estabilizado. 

 

2.3. O uso do solo-cimento na construção 

O solo-cimento é um material que pode ser utilizado em construção civil, sob diversas 

formas; a mais difundida atualmente é em pavimentação, que foi também o primeiro uso do 

solo estabilizado com cimento. 

 

2.3.1.  Breve histórico 

Conforme Bauer (2008), há uma grande controvérsia quanto ao início do uso do solo-

cimento em construção civil. Este diz que uma das notícias mais antigas que se tem do uso de 

solos estabilizado para construções data do século III, a muralha da China, onde foi usada 

uma mistura de argila e cal, na proporção de 3:7. Nesta época já se usava esta técnica em 

fundações de outros tipos de obra. 

O uso de aglomerantes hidráulicos como estabilizador o solo, para construções, só 

ocorre mais tarde, segundo Bauer, uma vez que esse tipo de aglomerante só foi descoberto por 

volta de 1800. 

Segundo a Cement and Concrete Association, o solo-cimento foi descoberto por um 

engenheiro inglês, H. E. Brook-Bradley, que aplicou o produto no tratamento de leitos de 

estradas e pistas para veículos puxados por cavalo, ao sul da Inglaterra. 

A ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) afirma que em 1915 o 

engenheiro Bert Reno utilizava uma mistura de conchas marinhas, areia e cimento para 

pavimentação de uma rua. Em 1920, o produto foi patenteado, não havendo sido 
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implementado seu estudo por falta de conhecimentos de Mecânica dos Solos, na ocasião, de 

maneira que se pudesse prever o comportamento deste novo produto. 

Bauer (2008) afirma que em 1929, Proctor descobriu a relação umidade/peso 

específico aparente na compactação de solos, o que permitiu o início do desenvolvimento do 

solo-cimento para diversos tipos de construções, tais como: pavimentação, revestimento de 

canais, diques, reservatórios e barragens de terra, estabilização de taludes, injeções, ladrilhos, 

tijolos, blocos, painéis e paredes monolíticas. 

Os primeiros estudos de solo-cimento em grande escala que se tem conhecimento 

foram feitos por Moore-Fields e Mill, nos Estados Unidos em 1932. 

Em 1944, a American Society for Testing Materials (ASTM) normalizou os ensaios, 

existentes para solo-cimento, sendo seguida por outras entidades tais como a American 

Association of State Highway Officials (AASHO) e a Portland Cement Association (PCA). 

No Brasil, em 1945, foi construído a primeira obra em solo-cimento que se tem 

notícia. Uma casa de bombas para abastecimento das obras do aeroporto em Santarém, Pará, 

com 42 m². Inspeções feitas nas primeiras obras de solo-cimento no Brasil demonstraram que 

elas continuam em perfeito estado de conservação. 

Atualmente, a utilização mais difundida do solo-cimento é a pavimentação, 

principalmente na Europa, América do Sul, Estados Unidos, África, Canadá e Oriente Médio. 

 

2.3.2.  Mistura solo-cimento 

Segundo Bauer (2008), o solo-cimento é uma mistura íntima e bem proporcionada de 

solos com aglomerante hidráulico artificial denominado cimento Portland, de tal modo que 

haja uma estabilização daquele por este, melhorando as propriedades da mistura. O solo com 

cimento é o produto originado a partir da compactação e cura dessa mistura envolvendo solo, 

cimento e água, com a intenção de satisfazer critérios de estabilidade e durabilidade.  

A coesão do solo-cimento é definida pelas propriedades do cimento, sua finura, a 

quantidade de água na mistura e a temperatura ambiente. 

Muitas vezes as misturas de solo com cimento são equivocadamente caracterizadas de 

maneira errada, sendo todas elas chamadas de solo cimento. Entretanto existem dois tipos de 

misturas envolvendo solo e algum teor de cimento. Sendo estas caracterizadas como:  
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 Solo melhorado com cimento: mistura que possui pequenas quantidades de cimento (1 

a 5%), visando alterar algumas propriedades físicas como baixar o índice de 

plasticidade através do aumento do LP e da diminuição do LL, ou diminuir as 

mudanças de volume e inchamento do solo. 

 Solo cimento-plástico: material endurecido, com consistência similar à de uma 

argamassa. Este apresenta uma mistura de solo, cimento e água em quantidade 

suficiente para a compactação e completa hidratação do cimento, apresentando ainda 

maiores quantidades de cimento.  

Então, para que haja uma boa aceitação da mistura do solo com o cimento, é preciso 

quantificar corretamente a quantidade de cimento a ser adicionado, sendo que esta varia 

conforme a qualidade do solo utilizado, além do teor de umidade ótima. É, ainda, interessante 

ressaltar que o material que deve ser mais controlado é o solo, devido a sua heterogeneidade. 

Segundo Marques (2005), os principais fatores que influenciam na qualidade do solo 

cimento são: 

 Tipo de solo: a estabilização com cimento pode ser feita em todo tipo de solo, 

entretanto por exigirem baixos teores de cimento os solos arenosos (granulares) são 

mais eficientes que os argilosos. 

 Teor de cimento: o teor de cimento a ser adotado, deve ser o menor dos teores capaz 

de atingir a resistência média à compressão simples, sendo que esta seja superior a 

2,10 MPa após 7 dias de cura. Sendo que esta resistência aumenta linearmente quanto 

maior for a quantidade de cimento adicionada a mistura para um mesmo tipo de solo. 

Quanto maior a porcentagem de silte e argila presentes no solo, maior será o teor de 

cimento exigido. 

 Métodos de mistura e compactação: é recomendado que a compactação inicie logo 

após a mistura e que seja completada dentro de duas horas para que não ocorram 

significantes decréscimos tanto na massa específica seca máxima quanto na resistência 

do produto final. Se o tempo mistura-compactação for grande, são produzidas grandes 

quantidades de argila floculada, que irá absorver a compactação. 

 Teor de umidade: devido à ação floculante o acréscimo de cimento ao solo tende a 

produzir um aumento no teor de umidade e uma redução na massa específica seca 

máxima. O teor de umidade ótimo que conduz à máxima massa específica seca não é 
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necessariamente o mesmo para a máxima resistência. Este último está localizado no 

ramo seco para os solos arenosos e no ramo úmido para os solos argilosos. 

 Condições de cura: assim como no concreto, a mistura solo cimento ganha resistência 

por processo de cimentação das partículas durante vários meses ou anos, sendo maior 

até os 28 dias iniciais. Neste período deve ser garantido um teor de umidade adequado 

à mistura compactada. Diferente do concreto, a temperatura de cura deve ser elevada 

para propiciar elevadas resistências. 

 

2.3.3.  Estabilização com cimento 

Conforme Concha (1986), a estabilização com cimento é um processo químico, com 

reações do cimento hidratado, que cria vínculos entre a superfície das partículas de cimento 

hidratado e a parte da partícula de solo que está em contato com essas partículas de cimento. 

A estabilização de um solo por adição de cimento consiste na preparação de uma 

mistura homogênea de solos pulverizado, cimento e água, em proporções determinadas, em 

que há a ação estabilizante do cimento (Pereira, 1970). 

Para Núñez (1991), o termo solo estabilizados designa misturas de solo e aditivo com 

características de durabilidade e resistência que permitam o seu emprego como base de 

pavimento rodoviário. Já o termo solo melhorado, é empregado a misturas de solo e aditivo 

que não apresentam características suficientes para emprego como base de pavimento devido 

ao seu baixo teor de aditivo, embora ocorram alterações em suas propriedades mecânicas. 

Por isso, nesta pesquisa adotou-se o termo “solo melhorado” por se tratar de uma 

mistura de solo e aditivo utilizando um teor de cimento abaixo do ideal segundo o método 

físico-químico descrito por Cerratti & Casanova (1988). 

O processo de estabilização do solo por um aglomerante hidráulico é um fenômeno 

ainda não totalmente conhecido, fazendo-se apenas algumas hipóteses. A explicação mais 

comumente aceita é que, pela hidratação do cimento, ocorre uma mudança da carga elétrica 

no meio argiloso, através da troca de cátions, havendo uma atração entre as partículas, 

fazendo com que se reúnam, formando partículas maiores, determinando, desta maneira, a 

perda de plasticidade da mistura. 

Em obras de edificações, a técnica de melhoramento do solo de fundações é 

empregada em solos com baixa capacidade de suporte ou que possuem instabilidade 
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volumétrica. Estas condições é uma adversidade quando causam trincamentos severos e, em 

alguns casos, a inutilização da edificação. A solução corrente para suportar as cargas das 

fundações nestes locais é adotar fundações profundas. Porém, nem sempre esse tipo de 

solução técnica é viável, como em casos de conjuntos habitacionais de baixo custo. Nos quais, 

estes, se classificam pelo seu baixo investimento, onde o custo das fundações se tornaria uma 

grande parcela do valor total do empreendimento. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo concentrou-se em analisar as propriedades do solo natural em comparação 

ao solo melhorado com cimento. O solo utilizado, este ainda a classificar, já estava disponível 

no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Federal Fluminense (UFF). O 

cimento utilizado foi o CPIII de domínio do Laboratório de Materiais de construção, também 

da Universidade. Sendo o processo utilizado, através de ensaios de laboratório, seguindo as 

normas vigentes, explicitado a seguir: 

 Manipulação e armazenamento correto do solo obtido no laboratório; 

 Ensaios para caracterização do solo através da granulometria pelo método do 

peneiramento e ensaio de sedimentação NBR 7181/84 e massa específica NBR 

6508/84. 

 Ensaios de compactação para determinação da umidade ótima, segundo NBR 7182/86; 

 Ensaio de compactação com o solo natural e o solo com adição de cimento próximos a 

umidade ótima, segundo NBR 7182/86; 

 Ensaio de expansão dos corpos de prova próximo a umidade ótima e o solo com 

cimento, segundo NBR 9895/87; 

 Ensaios de CBR com o solo natural e com adição de cimento, segundo NBR 9895/87; 

 Comparação das características através dos resultados de resistência entre o solo 

natural e o solo com adição de cimento. 

 

3.1.  Caracterização do solo natural 

Para os ensaios de caracterização a amostra de solo foi preparada, em quantidades 

suficientes, seguindo a NBR 6457/86. Foram realizadas, ainda segundo o descrito na norma 

NBR 6457/86, medições do teor de umidade para determinação da umidade higroscópica da 

amostra de solo e para verificação dos parâmetros de moldagem de todas as amostras 

utilizadas nos testes de caracterização, compactação e índice de suporte califórnia. 

 

3.1.1.  Massa específica dos grãos 

A massa específica é a razão entre a massa das partículas sólidas do solo e o volume 

dessas mesmas partículas, apresentando valores na unidade de g/cm³, denotado por “δ”. 
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Para designação da massa específica do solo, necessário na análise a seguir, foi 

executado o método de determinação dos grãos da amostra que passam na peneira 4,8 mm, 

por meio do picnômetro, seguindo as recomendações da NBR 6508/84. 

 

 

Figura 06 – Picnômetro 

(Fonte: http://www.splabor.com.br/blog/picnometro-2/aprendendo-mais-picnometro-saiba-como-

utiliza-lo/) 

 

O picnômetro utilizado para determinar a massa específica de líquidos e sólidos é feito 

de vidro que possui baixo coeficiente de dilatação térmica e a água é a substância 

normalmente utilizada. No ensaio realizado, a bomba de vácuo cria um vácuo retirando o ar 

presente na amostra para que o ar não interfira no objetivo de determinar a massa específica 

dos grãos. 

 

3.1.2.  Análise granulométrica  

A análise granulométrica é a determinação do tamanho das partículas presentes em um 

solo, expressa como uma percentagem do peso seco total, sendo utilizado o método de 

peneiramento para determinar o diâmetro de partículas maiores que 0,075mm e o ensaio de 

sedimentação para partículas de solo com diâmetro inferior a 0,075mm.  

O método de peneiramento, utilizado na caracterização do solo, consiste em agitar a 

amostra de solo em um conjunto de peneiras com aberturas padronizadas, com furos que são 

progressivamente menores, segundo as especificações da NBR 7180/84. A menor peneira é a 

de 0,075 mm, denominada como n° 200, e posterior todo o processo de agitação manual, após 
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verificar a completa passagem dos diferentes tamanhos de grãos, anotou-se o peso retido 

acumulado nas respectivas malhas. 

A determinação da granulometria do solo, no ensaio de sedimentação, é baseada 

na Lei de Stokes. Essa lei relaciona o tamanho da partícula com a velocidade com que ela 

sedimenta em um meio líquido. Dessa forma, quanto maior a partícula, mais rapidamente ela 

irá se depositar no fundo da proveta de ensaio. 

A partir da análise granulométrica, determinado as porcentagens de seus grãos finos a 

grossos, é possível classificar, pela curva de granulométrica, o solo em estudo. 

 

3.2. Compactação do solo natural 

O ensaio original para determinação da umidade ótima e do peso específico máximo 

de um solo é o ensaio de Proctor, proposto em 1933 pelo engenheiro americano Ralph 

Proctor (CAPUTO, 1983).  

Este ensaio é padronizado no Brasil pela NBR 7182/86, onde são elencadas diferentes 

energias de compactação caracterizando-as como normal, intermediária e modificada; e ainda 

com cilindro para compactação grande ou pequeno. Sendo que, o pequeno somente deve ser 

utilizado quando a amostra, após a preparação passar integralmente na peneira 4,8 mm, que 

não é o caso. 

Este experimente consistiu em compactar a amostra em umidade higroscópica, com 

recipiente cilíndrico grande, de dimensões padronizadas pela norma, com energia de 

compactação intermediária, caracterizada em cinco camadas, sendo aplicados 26 golpes de 

soquete grande com massa de aproximadamente 4,5 kg, caindo à uma altura de 45,7 ± 2 cm, a 

cada camada.  
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Figura 07 – Ilustração do Ensaio de compactação com energia intermediária 

Fonte: Fortes, R. M. (2002) 

 

Após a homogeneização de cinco amostras, necessário para construção da curva de 

compactação, adicionada diferentes quantidade de água a cada uma delas, e finalizada a etapa 

de compactação, os materiais, ainda nos cilindros, foram pesados, deduzindo-se o peso do 

cilindro, determinando assim os respectivos pesos úmidos de cada amostra. 

 

 

 

                                                  

 

                             

 

(a)                                                   (b) 

Figura 08 – Ilustração do Ensaio de compactação com arrasamento (a) e pesagem (b) de uma 

amostra 

Fonte: Autor 

 

No ensaio, repetido algumas vezes para os diferentes teores de umidade, determinou-

se para cada um deles o peso específico aparente seco e suas umidades, secando duas 

amostras, a cada compactação, na estufa para determinação do seu real teor de umidade. Com 
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os valores do peso específico seco e umidade, obtidos no ensaio, traçou-se a curva de 

compactação, da qual se determina o peso específico seco máximo e a umidade ótima do solo. 

 

 

Figura 09 – Ilustração do Ensaio de compactação com diferentes amostras e umidades 

Fonte: Autor 

Segundo CasaGrande (2003), Proctor percebeu que para uma energia de compactação 

constante, ao se adicionar água no solo, sua densidade aparente aumentava até certo ponto, 

chamado de umidade ótima. Ao acrescentar teores de umidade acima do ótimo a densidade 

torna a reduzir, pois o excesso de água absorve parte da energia de compactação e redistribui 

ao sistema, afastando assim as partículas sólidas. 

Determinada a umidade ótima do solo em estudo, e concluída a fase de caracterização 

do solo natural, compactou-se mais três corpos de prova. Um com o solo natural, seguindo o 

mesmo processo descrito acima, aproximadamente na umidade ótima, e outros dois 

compostos do solo natural com adição de cimento, que será melhor descrito no próximo item. 

Estes corpos de provas foram preparados com o mesmo solo caracterizado anteriormente, 

porém foram necessários serem novamente destorroados. 
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3.2.1. Compactação do solo natural melhorado com cimento  

Depois do reconhecimento da umidade do solo natural em que o mesmo atinge sua 

maior massa específica aparente seca, ou seja, o seu grau de compactação máxima, a amostra 

foi medida em mesma quantidade que o corpo de prova natural, e após acrescido 2% da massa 

de solo natural de cimento foi homogeneizado e deixada em repouso por aproximadamente 72 

horas, para hidratação do cimento com a umidade higroscópica do solo, segundo orientação 

do DNIT. 

Após este intervalo, foi adicionado água suficiente para que a amostra correspondesse 

à umidade ótima. 

O processo de compactação continuou, conforme descrito para compactação do solo 

natural e, segundo a norma vigente. 

Executou-se ainda, uma segunda amostra de solo com adição de cimento ensaiada 

segundo a NBR 7182/86, diferente do processo de compactação descrito acima para o solo 

com adição de cimento, sem deixar o mesmo curar por 72 horas.  

 

3.3. Índice de suporte Califórnia 

Para determinação do índice de suporte Califórnia é necessário saturar o solo, para 

produzir no mesmo a condição mais desfavorável possível que possa vir a ocorrer, que é a de 

eventual saturação do material em campo. 

 

3.3.1. Expansão 

Após o ensaio de compactação, colou-se os corpos de prova em imersão por 4 dias 

dentro do molde cilíndrico com uma sobrecarga de 4,5 Kg sobre o solo, para o seguimento do 

ensaio do índice de suporte Califórnia e, ainda visando a determinação da expansão do 

material devido à absorção de água.  

Para o solo com adição de cimento, deixado em cura, todo procedimento foi realizado 

conforme a NBR 9895/87, como descrito para o solo natural. Para o solo com adição de 

cimento, onde o mesmo não teve tempo hábil de hidratar o cimento, foi deixado este, com o 

objetivo de realizar a pega do mesmo, for aproximadamente 6 horas em repouso antes de sua 

completa imersão. 
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Para determinar a expansão dos corpos de prova, foi medido a variação obtida no 

extensômetro, colocado sobre a base do cilindro, e a expansão vertical sofrida pelo solo é a 

relação entre o aumento da altura do corpo de prova e a sua altura inicial, expresso em 

porcentagem. 

 

  

Figura 10 – Ilustração do Ensaio de expansão 

Fonte: Fortes, R. M. (2002) 

 

Foram realizados ensaios de expansão em 2 amostras com solo natural compactadas 

com umidade no ramo seco da curva de compactação, bem próximas da umidade ótima, afim 

de se obter dados maiores sobre o solo. Realizou-se o ensaio também com mais três amostras, 

com o solo, destorroado e compactado posterior determinação da umidade, sendo um molde 

com este natural e com os dois moldes adicionados cimento para determinação do índice 

califórnia dos mesmos. 
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Figura 11 – Ilustração do Ensaio de expansão 

Fonte: Autor 

 

3.3.2. ISC do Solo Natural 

Saturado os corpos de prova, retirou-os da embebição e após extraído sua sobrecarga 

foi deixado o solo escorrer por aproximadamente 15 minutos. Procedeu-se para definir a 

resistência a penetração dos mesmos, recolocando a sobrecarga e posicionando as amostras na 

presa para medição do índice de suporte Califórnia (Figura 05). Segundo a NBR 9895/87, os 

mesmos são rompidos através da penetração de um pistão a uma velocidade constante de 

aproximadamente 1,27 mm/min. São anotadas as leituras para as penetrações de 0,63; 1,27; 

1,90; 2,54; 3,17; 3,81; 4,44; 5,08; 6,35; 7,62; 8,89; 10,16; 11,43 e 12,70 mm, sendo esta 

última leitura correspondente ao tempo de 10 minutos. 

A velocidade de penetração do pistão foi controlada com o auxílio de um cronômetro e 

do acompanhamento dos valores da penetração registrados no relógio comparador fixado no 

pistão e com a haste apoiada no molde. 

Com esses valores de penetração do pistão no tempo foi possível traçar a curva 

pressão versus penetração. 
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Figura 12 – Ilustração do Ensaio de índice de suporte califórnia 

Fonte: Autor 

 

Para efeito de comparação, o ensaio acima descrito foi realizado com os mesmos 2 

corpos de prova próximos a umidade ótima, postos em expansão, compactados no processo de 

obtenção da curva de compactação. Foi ensaiado, também, o corpo de prova, compactado 

posterior determinação da umidade ótima, onde todos foram prensados para ensaio CBR. 

 

3.3.3. ISC do Solo melhorado 

Para os solos com melhoramento de cimento, amostra esta compactada posterior 

determinação da umidade ótima no ensaio de compactação, procedeu-se, após completa 

saturação das mesmas, a determinação do índice de suporte Califórnia, conforme descrito 

acima com o solo natural, segundo a NBR 9895/87. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos de todos os ensaios 

realizados, assim como os demais parâmetros estatísticos. Para melhor compreensão dos 

resultados obtidos, os mesmos serão apresentados conforme foram realizados, por etapas, para 

conclusão e estudo dos ensaios. 

Foram realizados os ensaios de massa específica e análise granulométrica para 

caracterizaração do solo, respeitando as respectivas normas de cada um, conforme descritos 

no capítulo anterior. 

Após caracterização do solo foram realizados ensaios de compactação, expansão e 

índice de suporte Califórnia para estudo do comportamento deste natural, e novamente os 

mesmos ensaios com o mesmo solo mais com adição de cimento para comparação entre seus 

desempenhos, também segundo as normas vigentes e os métodos descritos. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos nos ensaios e, as análises e conclusões 

sobre o atendimento das normas serão exemplificadas no próximo capítulo. 

 

4.1. Ensaio de Massa específica 

Com os dados dos ensaios, considerando uma amostra de solo de 250 g, segundo a 

norma, e feitas as leituras no decorrer do ensaio, demonstradas na tabela 01, obteve-se o 

seguinte resultado para massa específica dos grãos do solo: 

δg = 2,71 g/cm³ 

O cálculo da massa específica dos grãos do solo é feito utilizando-se a seguinte 

expressão: 

   
              

      
   

     
        

      

Onde:  

 δ é a massa específica dos grãos do solo, em g/cm³; 

 M1 é a massa do solo úmido; 

 M2 é massa do picnômetro + solo + água, na temperatura T de ensaio; 
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 M3 é a massa do picnômetro cheio de água até a marca de referência, na temperatura T 

de ensaio; 

 h é a umidade inicial da amostra e 

 δT é a massa específica da água, na temperatura T de ensaio, obtida na tabela anexada 

a NBR 6508/84. 

 

Sendo apresentado abaixo, na tabela 01, os dados necessários e obtidos no ensaio em 

questão para determinação da massa específica. 

 

Tabela 01 – Apresentação dos dados do ensaio de massa específica 

 

 

Para definição da massa específica dos grãos do solo, segundo NBR vigente, devemos 

ter no mínimo duas amostras com variação de no máximo 0,02g/cm³. Obtivemos 3 amostras 

válidas sendo a massa específica dos grãos a média entre os mesmos. 

Os dados do ensaio completo estão apresentados no Anexo A, ao final desse trabalho. 

 

4.2. Ensaio de análise granulométrica 

A partir do ensaio de granulometria, segundo a NBR 7181/84, realizado pelo método 

do peneiramento e por sedimentação, explicitados e exemplificados esses métodos nos 

capítulos 01 e 02 respectivamente, obteve-se a seguinte curva correspondente aos percentuais 

de material retido em cada peneira e sedimentado no ensaio associado ao diâmetro das 

partículas. Curva esta denominada, no Capítulo 02, como curva granulométrica. 

1 2 3 4 5

T 28,7 27,2 26,6 30,0 29,0

M1 55,00 60,00 60,00 52,02 52,15

M2 712,50 715,55 714,92 711,03 710,76

M3 679,90 679,90 679,22 679,21 679,24

MS 51,63 56,32 56,32 48,83 48,95

Mw 19,03 20,67 20,62 17,01 17,43

dT 0,9961 0,9965 0,9967 0,9957 0,9960

d 2,70 2,71 2,72 2,86 2,80

MÉDIA

ÁGUA DESLOCADA [(MS + M3) - M2] (g)

TEMPERATURA DA ÁGUA E SOLO ( 0C)

PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g)

2,71

SOLO SECO (g)

PICNÔMETRO N0

SOLO ÚMIDO (g)

PICNÔMETRO + ÁGUA (g)

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA (g/cm3)

MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 

[Ms.dT/Mw] (g/cm3)



40 

 

 
 

 

Figura 13 – Curva granulométrica do solo em estudo 

Fonte: Autor 

  

A partir da curva granulométrica, figura 12, pode-se classificar o solo em análise, com 

base na tabela 02 correspondente as respectivas porcentagens aproximadas dos grãos de solo 

por cada variação de diâmetro equivalente. 

 

Tabela 02 – Apresentação das frações do solo 

 

 

O solo em estudo pode ser classificado, segundo a escala granulométrica da ABNT, 

como uma Areia Siltosa. 

Os dados do ensaio completo estão apresentados no Anexo B, ao final desse trabalho. 

 

Variação dos grãos Classificação Porcentagem

Maior que 2 mm Pedregulho 7%

Entre 2 mm e 0,06 mm Areia 36%

Entre 0,06 mm e 0,002 mm Silte 34%

Menor que 0,002 mm Argila 23%
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4.3. Ensaio de compactação 

O ensaio de compactação foi realizado com cinco amostras de 4,5 kg de solo, 

adicionado diferentes quantidades de água em cada uma delas. 

A partir dos resultados obtidos, calculou-se a massa específica seca e a umidade real 

de cada corpo de prova compactado. Estes dados são necessários para composição da curva de 

compactação, apresentada na figura 13, afim de se extrair a umidade ótima do solo em análise 

neste estudo. 

 

 

Figura 14 – Curva de compactação do solo em estudo 

Fonte: Autor 

  

Esta curva, como apresentado no capitulo 02, determina a umidade em que o solo terá, 

teoricamente, sua melhor apresentação em termos de resistência e aplicabilidade. Esta 

umidade foi determinada como 20,6% e massa específica seca máxima como 1,69 g/cm³. 

Os dados do ensaio completo estão apresentados no Anexo C, ao final desse trabalho. 

Para os corpos de prova com adição de cimento, foram adicionados 2% da massa de 

solo em massa de cimento, que corresponde a 90 gramas do mesmo. 
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Os dados dos ensaios com os corpos de prova compactados posterior determinação da 

umidade ótima com a finalidade de realização do ensaios de expansão e de determinação do 

índice de suporte califórnia com suas respectivas umidades serão apresentadas nos respectivos 

ensaios. 

 

4.4. Ensaio de Expansão 

No ensaio de expansão, após termino dos quatro dias de imersão do solo, conforme 

método descrito no capítulo 03, foram medidos o aumento em seu comprimento de todos os 

corpos de prova ensaiados. 

São apresentados abaixo, na tabela 03, os dados obtidos de expansão de cada corpo de 

prova, associados aos corpos de prova compactados posterior determinação da umidade 

ótima, sendo essa expansão o percentual de aumento sobre o comprimento total do corpo do 

molde do corpo de prova. 

 

Tabela 03 – Apresentação dos percentuais de expansão dos corpos de prova 

 

 

Os moldes 1 e 2 são produtos do ensaio de compactação para obtenção da umidade 

ótima. O molde 3 corresponde ao corpo de prova destorroado e novamente compactação, 

agora, próximo a umidade ótima definida. Os moldes 4 e 5 foram compactados com adição de 

cimento, sendo o primeiro pelo método sem a cura e o segundo com tempo para o cimento 

hidratar, ambas adicionado água próxima à umidade ótima. 

Lf - Li (mm) 1,44 0,92 2,84 4,27 1,21

0

Molde 

3

% Expansão 1,13 0,72 2,24 3,36 0,95

0 0

1,44 0,92 2,84 4,27 1,21

00

Molde 

4

Molde 

5

127 127 127 127 127

Molde 

2

Molde 

1

Leitura Lf 

final (mm)

Ensaio de 

Expansão

Altura do 

Molde (mm)

Leitura Li 

inicial (mm)
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As umidades de compactação de cada corpo de prova está disposto a seguir, no ensaio 

de índice de suporte califórnia. 

 

4.5. Ensaio de Índice de suporte califórnia 

Depois de considerado os corpos de prova saturados, o mesmo foram postos na prensa 

para obtenção dos índices de suporte dos solos em estudo. 

Foram obtidos, como apresentado a seguir, nas tabelas 04 e 05, os seguintes valores 

para cada tempo de penetração do pistão na amostra, correspondentes aos mesmos corpos de 

prova do ensaio de expansão. 

 

Tabela 04 – Apresentação das pressões obtidas a penetração nos corpos de prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

(min) (mm) (pol) N calc. corr. N calc. corr. N calc. corr.

0,5 0,64 0,025 24 0,251 31 0,325 10 0,105

1,0 1,27 0,050 38 0,398 48 0,503 16 0,168

1,5 1,91 0,075 50 0,524 63 0,660 22 0,230

2,0 2,54 0,100 60 0,629 0,629 74 0,775 0,775 27 0,283 0,283

3,0 3,81 0,150 75 0,786 89 0,932 35 0,367

4,0 5,08 0,200 85 0,891 0,891 102 1,069 1,069 41 0,430 0,430

6,0 7,62 0,300 102 1,069 121 1,268 53 0,555

8,0 10,16 0,400 117 1,226 137 1,435 64 0,671

10,0 12,70 0,500 130 1,362 153 1,603 71 0,744

Pressão (MPa) Pressão (MPa) Pressão (MPa)

Molde 1 Molde 2

Sem cimento

h = 19,05%

Sem cimento

h = 20,41%

Sem cimento

h =  20,2%

Molde 3
Penetração

Tempo 

(min)
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Tabela 05 – Continuação da apresentação das pressões obtidas a penetração nos corpos de prova 

 

 

A partir dos dados obtidos é possível traçar o gráfico Pressão x Deslocamento dos 

corpos de prova citados acima, apresentado a seguir, na figura 14. 

Para o gráfico apresentado, cujo o traçado do corpo de prova apresente pontos de  

inflexão, o mesmo deve ser corrigido, segundo NBR 9895/87, apenas nos pontos onde são 

calculados o índice de suporte califórnia, as quais representam os valores das pressões 

corrigidas para penetração antes referida. Quando não houver pontos de inflexão, os valores 

corrigidos corresponderão aos mesmos calculados, que foi o caso deste experimento. 

 

(min) (mm) (pol) N calc. corr. N calc. corr.

0,5 0,64 0,025 5 0,052 24 0,251

1,0 1,27 0,050 8 0,084 38 0,398

1,5 1,91 0,075 11 0,115 48 0,503

2,0 2,54 0,100 14 0,147 0,147 56 0,587 0,587

3,0 3,81 0,150 19 0,199 71 0,744

4,0 5,08 0,200 23 0,241 0,241 80 0,838 0,838

6,0 7,62 0,300 32 0,335 90 0,943

8,0 10,16 0,400 40 0,419 97 1,016

10,0 12,70 0,500 48 0,503 105 1,100

Com cimento 

h = 21,5%

Molde 5

Pressão (MPa)

Com cimento

h = 19,8%

Molde 4
Penetração

Tempo 

(min) Pressão (MPa)
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Figura 15 – Curva Pressão x deslocamento do solo em estudo 

Fonte: Autor 

 

Os valores de índice de suporte califórnia são calculados, para cada corpo de prova 

apresentados nas tabelas 04 e 05, com a seguinte expressão: 

    
                 

              
      

 

Sendo as pressão padrões correspondente as penetrações de 2,54 mm e 5,08 mm igual 

a 6,90 MPa e 10,35 MPa, respectivamente. 

Serão apresentados a seguir, na tabela 06, o índice de suporte califórnia de cada molde 

compactado, expandido e prensado, corresponde aos moldes apresentados nos ensaios deste 

capítulo. 
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Tabela 06 – Apresentação dos ISC obtidos nos corpos de prova nas respectivas penetrações 

Molde 1 

Penetração 

(mm) 

Pressão (MPa) 
ISC (%) 

Corrigida Padrão 

2,54 0,587 6,90 8,503 

5,08 0,838 10,35 8,098 

Molde 2 

Penetração 

(mm) 

Pressão (MPa) 
ISC (%) 

Corrigida Padrão 

2,54 0,629 6,90 9,110 

5,08 0,891 10,35 8,604 

Molde 3 

Penetração 

(mm) 

Pressão (MPa) 
ISC (%) 

Corrigida Padrão 

2,54 0,775 6,90 11,236 

5,08 1,069 10,35 10,325 

Molde 4 

Penetração 

(mm) 

Pressão (MPa) 
ISC (%) 

Corrigida Padrão 

2,54 0,283 6,90 4,100 

5,08 0,430 10,35 4,150 

Molde 5 

Penetração 

(mm) 

Pressão (MPa) 
ISC (%) 

Corrigida Padrão 

2,54 0,147 6,90 2,126 

5,08 0,241 10,35 2,328 
 

 

Os ISC correspondente a cada molde é o maior valores entre os ISC’s das penetrações 

correspondente a 2,54 mm e 5,08 mm. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

A partir dos resultados dos ensaios, apresentados no capítulo anterior, será análisado e 

discutido, neste capítulo, seus atendimentos ou não às normais vigentes, e as modificações 

observadas pela inserção do cimento no solo estudada. 

 

Tabela 07 – Apresentação dos resultados compilados obtidos nos corpos de prova 

 

 

Os ensaios de caracterização, foram necessários para identificação do solo produto 

desta pesquisa e obtenção dos parâmetros de seus grãos. A obtenção da massa específica é 

essencial para prosseguimento do ensaio de granulometria e reconhecimento do solo em 

questão, no caso, Areia Siltosa. Este apesar de caracterizado, segundo a escala granulométrica 

da ABNT, como tal, apresenta ainda um alto percentual de argila, e consequentemente de 

material fino. Este tipo de constituinte não é recomendado para melhoramento de terreno com 

cimento por demandar maiores teores de cimento para resultados satisfatórios. 

No ensaio de compactação, após definida a umidade ótima e compactado mais três 

corpos nesta umidade, um natural e dois com adição de cimento, com métodos diferentes, 

conforme descritos no capítulo 03, determinou-se a real umidade de cada uma das amostras. 

Por ser um método experimental, as amostras compactadas apresentaram uma variação entre 

4% e -4% da umidades ótima determinada. 

Umidade 

(%)
Características

Expansão 

(%)
ISC (%)

Molde 1 19,05
Material original, sem adição 

de cimento
1,13 8,503

Molde 2 20,41
Material original, sem adição 

de cimento
0,72 9,110

Molde 3 20,20
Material reutilizado, sem 

adição de cimento
2,24 11,236

Molde 4 19,80

Material reutilizado, com 

adição de cimento não 

hidratado

3,36 4,150

Molde 5 21,50
Material original, com adição 

de cimento hidratado
0,95 2,328
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No ensaio de expansão, foram analisadas a expansibilidade do solo natural e sua 

comparação ao mesmo acrescido de cimento. Vale considerar ainda, que ao se adicionar 

cimento ao solo, o mesmo deve apresentar valores de expansão menores que o mesmo natural. 

Segundo exposto no capítulo 02, apenas a amostra composta no molde 5, considerando 

as amostras de solo com cimento, de percentual de expansão igual a 0,95% atende os 

requisitos de pavimento classificado como sub-base que deve possuir percentual de expansão 

menor que 1%. Para pavimentos classificados como sub-leito ou reforço de sub-leito, o limite 

é inferior a 2%, sendo a segunda amostra de solo melhorado com cimento insatisfatória para 

os dois casos. 

Conseguinte a isto, quanto a resistência a penetração dos corpos de prova ensaiados, 

observou-se que os mesmos compactados e presados inicialmente, moldes 1 e 2, apresentaram 

maiores resistência que os compactados com reuso de material, moldes 3, 4 e 5, frutos do 

destorroamento do material utilizado nos ensaios iniciais. Podendo assim, estes terem sofrido 

algum tipo de modificação em seus constituintes e percentuais de frações grossos e finos, 

motivo este que fundamentaria a perda de resistência apresentada.  

Comparando todas as amostras colocadas na prensa e determinadas os índices de 

suporte califórnia das mesmas, segundo a referência desse estudo, em que solos siltosos 

apresentam baixos valores de CBR, inferiores a 6%, e solos finos em geral, incluindo os 

arenosos, apresentam valores de CBR entre 8 e 20%, entende-se que os moldes 1 e 2, 

compactados inicialmente, certos de sua granulometria, apresentaram valores neste último 

intervalo, correspondente ao tipo de solo classificado. Já o solo natural compactado 

posteriormente apresentou CBR < 6%, indicando novamente que as frações constituintes do 

mesmo podem não ser as mesmas iniciais definidas. 

Para pavimentos rígidos, onde o solo deve possuir valores de CBR > 8%, o solo 

melhorado com cimento, dotado de tempo de cura em seu método executivo, atende ao 

critério de projeto. Não sendo o mesmo aprovado para pavimentos flexíveis que requerem 

valores maiores que 12%. 

Ainda quanto à resistência dos solos, em relação aos dois métodos distintos utilizados 

para compactação e determinação do ISC, verificou-se que quando adicionado o cimento e 

homogeneizado, e logo após adiciona-se água para umidade pretendida, sem o tempo 

necessário para o mesmo hidratar com a umidade higróscópica do solo, a mistura se comporta 

inferiormente ao mesmo quando natural, não sendo um método apropriado para tal 

procedimento. 
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É importante resaltar que os moldes 3 e 4 tanto nos ensaios de expansão quanto na 

determinação do CBR ficarão aquem dos resultados mínimos exigidos, por motivos já 

explicitados a cima. 

Por último, analisando as amostras do solo natural destorroado e do solo com adição 

de cimento, moldes 3 e 5, compactadas posterior determinação da umidade melhor para 

compactação, o ganho de resistência, comparando estes, é visivel no gráfico Pressão x 

Deslocamento. A partir dos ISC’s constata-se um aumento de 98% dessa resistência à 

penetração do solo analisado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados e análises obtidos neste estudo, pode-se presumir que o solo 

investigado não seria apropriado para uso em pavimentos rodoviários, mesmo sendo atendido 

alguns critérios de segurança exigidos, pois o mesmo possuem altos índices de frações de 

finos e, como comprovado, qualquer ação realizada em sua manipulação acarreta grandes 

modificações em suas propriedades. 

Infere-se ainda que, ao adicionar cimento ao solo com finalidade de aumento de resistência é 

necessário que o mesmo fique em repouso, após homogeneização, para que o cimento 

adicionado sofra o processo de cura necessário para o ganho de força que o material possui 

em suas propriedades. 

Foi constatado também que há um ganho de resistência considerável quando usado, para 

estabilizar o solo in loco, adição de cimento, porém os constituintes e umidades dos grãos 

devem ser fielmente considerados pois os mesmos tem elevado domínio nos resultados 

pretendidos. 

Por fim, conclui-se que o estudo obteve êxito em demonstrar as possíveis e relevantes 

alterações que o melhoramento do solo com adição de cimento pode agregar ao solo natural, 

onde os métodos utilizados agregaram em resultados consideráveis.  

Aconselha-se, para resultados compravatórios, que sejam feitos mais ensaios, diante do que 

foi explicito neste estudo, devido ao mesmo obter poucas amostras para comparação e análise 

fatídicas de resultados. 
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ANEXO A – Dados do ensaio de massa específica 

 

 

  

6 7 8

53,62 57,49 59,44

51,17 55,00 56,62

Pw 2,45 2,49 2,82

14,54 14,67 14,68

PS 36,63 40,33 41,94

w 6,69 6,17 6,72

MÉDIA

1 2 3 4 5

T 28,7 27,2 26,6 30,0 29,0

M1 55,00 60,00 60,00 52,02 52,15

M2 712,50 715,55 714,92 711,03 710,76

M3 679,90 679,90 679,22 679,21 679,24

MS 51,63 56,32 56,32 48,83 48,95

Mw 19,03 20,67 20,62 17,01 17,43

dT 0,9961 0,9965 0,9967 0,9957 0,9960

d 2,70 2,71 2,72 2,86 2,80

MÉDIA

 

Projeto:        

Operador: 

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 

[Ms.dT/Mw] (g/cm3)

 

   Massa Específica dos Grãos que passam na peneira #4 - NBR 6508

ÁGUA (g)

ÁGUA DESLOCADA [(MS + M3) - M2] (g)

CÁPSULA N0

TEMPERATURA DA ÁGUA E SOLO ( 0C)

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA

6,53

PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g)

CÁPSULA (g)

SOLO SECO (g)

solo especialAmostra: 

2,71

SOLO SECO (g)

PICNÔMETRO N0

SOLO ÚMIDO (g)

PICNÔMETRO + ÁGUA (g)

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA (g/cm3)

Universidade Federal Fluminense

Data: 28/09/2017

TCC

Larissa

UMIDADE (%)

CÁPSULA + SOLO UMIDO (g)

CÁPSULA + SOLO SECO (g)
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ANEXO B – Dados do ensaio de granulometria 

 

 

TCC 0,20

6 7 8 10/09/2017 15/09/2017

53,62 57,49 59,44 (g)

51,17 55,00 56,62 3865,00

14,54 14,67 14,68 237,66

36,63 40,33 41,94 3642,69

6,69 6,17 6,72 100,00

93,87

Abertura de 

malha (mm) 

Material 

passado (g)

% Parcial do 

mat. passado

% total acum. 

Passado

2" 50,1 3642,69 100,00 100,00

1 ½" 38,1 3642,69 100,00 100,00

1" 25,4 3642,69 100,00 100,00

¾" 19,1 3642,69 100,00 100,00

3/8" 9,5 3619,11 99,35 99,35

4 4,8 3532,67 97,63 96,98

10 2 3405,03 96,50 93,48

237,66 - -10 2 93,87 100,00 93,48

16 1,2 91,45 97,42 91,07

30 0,6 88,39 94,16 88,02

40 0,42 85,21 90,77 84,85

50 0,3 80,34 85,59 80,00

100 0,15 69,61 74,16 69,32

200 0,075 60,14 64,07 59,89

Temperatura no início do ensaio: Hora de início do ensaio: 15:29

Temperatura no final do ensaio: 93,87

segundos

minuto

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

horas

horas

horas

Densidade real 

dos grãos:

a% total acum. 

Pass. na #10
Unidade tempo: Operador:

2,71 -176,31 -175,18 93,48 Segundos Larissa

18,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0016

0,0050

20,47

0,0098

29,92

0,0012

Vermelha 1,0020 1,0020

coef.ang. calibração 

geométrica:
Nº proveta:

Início ensaio 

(L):

Final do ensaio 

(L):

14 1,0150 14,592

Leitura densímetro na suspensão

24 1,0140 14,767

25,19

80 1,0210 13,541

6 1,0180 14,067 0,0024

0,0190

36,22

40 1,0230 13,191 0,0070 33,07

20 1,0250 12,841

0,0422

42,52

10 1,0270 12,490 0,0136 39,37

5 1,0290 12,140

56,69

51,96

2 1,0320 12,468 0,0305 47,24

1 1,0350 11,939

30 1,0380 11,410 0,0583

Tempo decorrido 

Leitura do 

densímetro na 

dispersão (Ld)

Zi - altura de 

queda (cm)
D - Diâmetro dos grãos (mm)

N% total dos grãos de diâmetro 

inferior a D

SEDIMENTAÇÃO

28,0

28,0 Peso seco da amostra (g):

10,73 24,26 11,43

9,47 33,73 10,09

3,18 8,66 3,39

4,87 13,53 5,19

P
E

N
E

IR
A

M
E

N
T

O
 F

IN
O 0,00 0,00 0,00

2,42 2,42 2,58

3,06 5,48 3,26

127,64 3,50

110,02

237,66

0,6523,58

86,44 2,37

P
E

N
E

IR
A

M
. 
G

R
O

S
S

O 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23,58

PENEIRAMENTO FINO E PENEIRAMENTO GROSSO

Data da coleta / do ensaio:

Peneiras 

USBS

Material retido 

na peneira (g)

Material retido 

acumulado (g)

% Parcial do 

material retido

Massa total do peneiramento grosso (Mg):

Massa úmida para sedimentação (Mh)

Massa seca para peneiramento fino (MSF)umidade média (%) 6,53

Solo úmido + cápsula:

Solo seco + cápsula:

Peso da cápsula:

Peso de solo seco:

umidade (h%)

Universidade Federal Fluminense
   Análise Granulométrica

HUMIDADE HIGROSCÓPICA

Massa total da amostra seca (Ms):

Massa total da amostra seca ao ar (M t):

Cápsula nº:

Nome da amostra / prof. (m)
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ANEXO C – Dados do ensaio de compactação 

 

Ident. da amostra: Projeto Prof.: 1m Data:

1 20,6 (%)

2 1,69 g/cm3

3 0,93 (%)

4 21 (%)

Molde + solo úmido

Molde

Solo úmido 

cm3 Volume Molde

Massa esp. úmida 

Massa esp. seca 

Cápsula Nº 9 10 11 12 9 10 8 10 12 21

Cápsula 14,74 12,97 14,57 14,56 14,77 13,01 14,70 13,01 14,56 14,53

Cáp.+ Solo úmid. 75,98 73,85 80,22 81,13 77,11 70,49 65,83 61,15 61,24 68,81

Cáp.+ Solo seco 67,11 64,98 69,73 70,46 66,50 60,79 56,50 52,50 52,18 58,25

Água 8,87 8,87 10,49 10,67 10,61 9,70 9,33 8,65 9,06 10,56

Solo seco 52,37 52,01 55,16 55,90 51,73 47,78 41,80 39,49 37,62 43,72

Umidade 16,94 17,05 19,02 19,09 20,51 20,30 22,32 21,90 24,08 24,15

Umidade Média

Umidade saturação 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Massa esp. seca 1,86 1,82 1,79 1,76 1,73 1,70 1,67 1,64 1,62 1,59S
 =

 1

Resumo dos Resultados Obtidos
Energia Proctor:

Universidade Federal Fluminense
Ensaio de Compactação

Operador: 05/11/2017Larissa

4598

4154

Soquete: grande

4070

Dados do Ensaio

Intermediária

5

26

Nº Camadas:

Nº Golpes/Camada:

Cilindro:

Molde / Bandeja 1

8584

g
/c

m
3

M
a
s
s
a
 e

m
 g

2334

1,93

1,65

4514

grande

M
a
s
s
a
 e

m
 g

1,61

4591

2319

2,03

1,69

4

2,03

1,66

8745

h
 (

%
)

1,68

2,00

2300

19,05 24,12

2300

2,00

2333

20,41

Umidade ótima (hot) = 

Índice Suporte Califórnia (ISC) =

8802

4074

8752

4713

Massa esp. seca máx (gs máx) =

Expansão (E) = 

4728

4154

17,00

Compactação

4 3 2

8931

4218

22,11

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

16 18 20 22 24

M
a
s
s
a
 e

s
p
e
c
ífi

c
a
 s

e
c
a
 (

g
/c

m
3
) 

Umidade (%) 


