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RESUMO 

A presente pesquisa teve como finalidade principal analisar o comportamento mecânico do solo 

da Formação Guabirotuba melhorado com cal e pó de vidro (PV). Os teores utilizados, para cal 

foram de 3%, 7% e 10% e para o PV foram de 2% e 5% para o PV, esses teores foram 

combinados, assim desenvolvendo 6 misturas (M1-M6). Para caracterização dos materiais 

primários (solo, cal e PV) foram realizados os ensaios de análise granulométrica, densidade real 

dos grãos (Gs) e fluorescência de raio-X (FRX). Para as 6 misturas e o solo foram realizados 

os ensaios de Limites de Atterberg, compactação nas energias normal, intermediária e 

modificada, ensaios de resistência à compressão simples (qu) e à tração por compressão 

diametral (qt) para quatro tempos de cura (0, 7, 28 e 60 dias) e nas três energias de compactação. 

Os ensaios de resistência foram realizados em quatro réplicas, determinado pelo método de 

amostra mínima, para possibilitar o tratamento estatístico. Todas as amostras foram analisadas 

no microscópio eletrônico de varredura (MEV) e por difração de raio-X (DRX). Dos ensaios 

de caracterização, o solo foi classificado como silte de alta plasticidade (MH). Através dos 

ensaios de limite de consistência, foi possível perceber que houve alterações nas propriedades 

do solo com adição de cal e PV, principalmente nas misturas M5 (10% de cal e 2% de PV) e 

M6 (10% de cal e 5% de PV) que com a adição desses materiais passaram a ser classificadas 

como silte de baixa plasticidade (ML), para M6 foi observado também uma redução de 57% no 

IP comparado ao solo puro. Em relação a análise microestrutural das misturas, foi possível 

observar de forma nítida a formação de C-S-H e C-A-H na superfície da mistura M5 e M6. 

Pelos ensaios de compactação, as misturas possuem comportamentos semelhantes em todas as 

energias aplicadas, com redução do peso específico aparente seco (γd,max) e aumento da umidade 

ótima (Wot) em relação ao solo natural. Sobre os ensaios de resistência mecânica, após serem 

feitas a análise de variância e as comparações múltiplas de médias, é possível afirmar que a 

mistura M6 obteve maiores incrementos de resistência aos 60 dias de cura, com acréscimo de 

400% para qu e 875% para qt na energia normal de moldagem. Foram visualizados ganhos 

consideráveis de resistência entre 0 e 7 dias para a M5 e M6 em todas as energias de 

compactação. Por meio dos ensaios de resistência, foram determinadas a relação qt/qu 

englobando todos os resultados e separados por tempo de cura, a razão total resultou em 0,16. 

E em relação aos tempos de cura, a razão foi de 0,14 para 0 dia, 0,18 para 7 dias, 0,15 para 28 

dias e 0,16 para 60 dias. Com os resultados dessa pesquisa, é possível afirmar que a utilização 

de cal e PV podem elevar consideravelmente a resistência mecânica do solo, além de 

proporcionar uma evolução mais rápida da resistência devido ao sistema solo-cal-pozolana. 

Palavras-chave:  Solo melhorado; Cal; Pó de vidro; Reação pozolânica. 

 
 

 



 

ABSTRACT 

The main purpose of this research study was to evaluate the mechanical behavior of a soil from 

the Guabirotuba formation, improved with lime and glass powder (PV). The contents used for 

lime were 3%, 7% and 10% and for PV were 2% and 5%, these contents were combined, thus 

developing 6 samples (M1-M6). To characterize the primary materials (soil, lime and PV) the 

granulometric analysis, real grain density (Gs) and X-ray fluorescence (FRX) tests were 

performed. For the 6 samples and the soil were applied the Atterberg Limits tests, compaction 

at normal, intermediate and modified energies, tests of simple compressive strength (qu) and 

tensile strength by diametric compression (qt) for four curing times (0, 7, 28 and 60 days) and 

in the three compaction energies. Resistance tests were performed in four replicates, determined 

by the minimum sample method, to allow statistical treatment. And all the samples were 

analyzed by scanning electron microscope (SEM) and by X-ray diffraction (DRX). From the 

tests, the soil was classified as high plasticity silt (MH). Through the consistency limit tests, it 

was possible to notice that there were changes in the soil properties with addition of lime and 

PV, mainly in the M5 and M6 samples, which with the addition of those materials came to be 

classified as low plasticity silt (ML), for M6 a 57% reduction in IP compared to pure soil was 

also observed. In relation to the microstructural analysis of the samples, it was possible to 

observe the formation of C-S-H and C-A-H on the surface of the mixture M5 and M6. By the 

compaction tests, the samples have similar behavior in all the applied energies, with a reduction 

of the maximum dry unit weight (γd,max) and an increase of the optimal humidity (Wot) in 

relation to the natural soil. In respect of the mechanical strength tests, after statistical 

comparisons of variance and multiple comparisons of means were made, it is possible to state 

that the M6 mixture obtained greater increases in strength at 60 days of curing, with an increase 

of 400% for qu and 875% for qt at normal molding energy. Considerable growth in strength was 

observed between 0 and 7 days for M5 and M6 at all compaction energies. By way of the 

resistance tests, the qt/qu ratio was determined including all results and separated by curing time, 

the total ratio resulted in 0,16. And regarding the curing times, the ratio was 0,14 for 0 days, 

0,18 for 7 days, 0,15 for 28 days and 0,16 for 60 days. Based on the results of this research, it 

is possible to affirm that the use of lime and PV can considerably increase the mechanical 

strength of the soil, in addition to providing a faster evolution of the strength due to the soil-

lime-pozzolan system. 

 

Keywords: Improved soil; Lime; Glass powder; Pozzolanic reaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo pode ser considerado como um dos materiais mais versáteis e complexos no 

ramo da construção civil, é muito viável devido ao baixo custo e sua ampla disponibilidade. 

Pode-se destacar diversas aplicações como em barragens, muros de arrimo, aterros, fundações 

e subleito rodoviários.  

No entanto, em muitos casos, o solo local não satisfaz os critérios técnicos 

especificados em projeto, sendo necessário buscar alternativas para atender os requisitos para 

execução. Das soluções possíveis, cita-se: evitar ou contornar o terreno problemático, remover 

e substituir o solo indesejado, adaptar o projeto ou estabilizar o solo existente.  

Um exemplo são os solos da Formação Guabirotuba localizados no Paraná, mais 

especificamente em Curitiba e Região Metropolitana. Esses solos possuem granulometria fina, 

com características expansivas e retrativas, baixa capacidade de carga, com alta suscetibilidade 

à erosão e movimentos gravitacionais de massa em encostas (FELIPE, 2011). Em virtude disso, 

há necessidade de pesquisas que buscam métodos e/ou materiais alternativos que almejam a 

melhoria das propriedades geotécnicas, pautadas por um viés técnico, sustentável e econômico. 

Conforme mencionado por Castro et al. (2011), quando ocorre a estabilização o 

material é reaproveitado, dessa forma evitando desperdícios energéticos, problemas ambientais 

em função do transporte e exploração de jazidas.  

O melhoramento das propriedades geotécnicas dos solos pode ser obtido através de 

métodos mecânico e químico. A estabilização mecânica é considerada um método simples e 

geralmente mais econômico, visando melhorar o comportamento mecânico do solo por meio 

de compactação. Já a estabilização química ocorre quando a adição de aditivos químicos 

modifica a composição química do solo e, consequentemente, as suas características físicas e 

mecânicas. Os aditivos mais utilizados tradicionalmente são a cal e o cimento (FAGUNDES, 

2019).  O uso desses materiais pode ser prejudicial no ponto de vista ambiental, devido a 

elevada emissão de gases de efeito estufa e alto consumo energético associado ao processo 

produtivo desses insumos (SANTHANAM; GOPALAKRISHNAN, 2013).  

Por suas propriedades técnicas, o uso de resíduos industriais ou comerciais, como a 

cinza de casca de arroz e pó de vidro (PV), tem se tornado uma alternativa como materiais 

aditivos de estabilização dos solos. A reutilização desses resíduos, além de reduzir o impacto 

ambiental, pode substituir parcialmente os aditivos químicos tradicionais utilizados no 

melhoramento dos solos, como no caso da utilização do PV em misturas solo-cal.  
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A cal é um estabilizante altamente utilizado no melhoramento de solos, principalmente 

na aplicação em pavimentos e aterros. Dentre as alterações nas propriedades do solo tratado 

com cal, pode-se listar: a redução da plasticidade e melhoria na trabalhabilidade e propriedades 

mecânicas. A adição da cal tem sido extensivamente pesquisada em meio acadêmico, 

(BALDOVINO, 2018; BORDIGNON, 2015; CONSOLI et al., 2014; LEITE et al., 2016; 

RISSARDI, BERTAZO e DALLA ROSA, 2017; ROCHA, 2018; SILVA, 2016), onde 

apresenta resultados de melhoras significativas nas propriedades do solo. 

O pó de vidro pode ser obtido de duas formas, sendo a primeira através de moagem e 

trituração de cacos e embalagens de vidros, e a segunda por meio do resíduo proveniente da 

lapidação de vidro plano. Devido ao seu alto teor de sílica e à sua granulometria fina, o vidro 

pode possuir propriedades pozolânicas (SALES, 2014; SHAO et al., 2015). Quando o pó de 

vidro é misturado com a cal e a água, ocorrem as reações pozolânicas, consequentemente 

produzindo compostos cimentantes que podem melhorar a resistência, a rigidez e a 

durabilidade. Estudos recentes aplicaram o pó de vidro para estabilização de solos, obtendo 

resultados promissores para aplicação desse resíduo na melhoria das propriedades geotécnicas 

(BALDOVINO, 2021a; CONSOLI et al., 2018; CORREA, 2020; FILHO, 2019; GÜLLÜ; 

CANAKCI; AL ZANGANA, 2017; IBRAHIM; MAWLOOD; ALSHKANE, 2019).  

Diante deste contexto, a adição de cal e pó de vidro pode ser uma boa alternativa para 

melhorar as propriedades físicas e mecânicas do solo da Formação Guabirotuba. Logo, a 

presente pesquisa visa avaliar o comportamento mecânico de um solo sedimentar da Formação 

Guabirotuba localizado na cidade de Fazenda Rio Grande/PR tratado com diferentes teores de 

cal e pó de vidro, tempos de cura e energias de compactação. Analisando, dessa forma, o efeito 

da adição desses materiais nas propriedades físicas e mecânicas do solo e futuramente aplicar 

o solo estabilizado com cal e pó de vidro para obras geotécnicas como pavimentação, reforço 

de fundações, barragens e taludes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o comportamento mecânico de um solo 

siltoso da Formação Guabirotuba, através de ensaios laboratoriais tanto em seu estado puro 

quanto em misturas com cal e pó de vidro, em diferentes teores de adição, tempos de cura e 
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energias de compactação para o uso em obras de engenharia como pavimentação, taludes, 

barragens e reforço de fundações. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Analisar a influência da adição dos diferentes teores de cal e PV através de 

ensaios de compressão simples (qu) e tração por compressão diametral (qt) após 0, 7, 28 e 60 

dias de cura. 

• Avaliar as relações entre a resistência à tração por compressão diametral e a 

resistência à compressão simples (qt/qu) do solo e das misturas solo-cal-PV global e para 

diferentes tempos de cura. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As características dos solos dependem de vários fatores, podendo variar de acordo com 

a região, a sua composição química e sua formação geológica. Em obras de geotecnia, nem 

sempre o solo disponível no local da execução satisfaz as necessidades de projeto. Mediante 

esse cenário, os métodos de estabilização do solo local podem ser aplicados de modo a atender 

aos requisitos necessários, sem mudanças radicais nas características do projeto. 

Um exemplo que ilustra esta realidade são os solos da Formação Guabirotuba, 

localizado no Paraná, e abrangendo a região de Curitiba e Região Metropolitana. Segundo 

Felipe (2011), os solos dessa região possuem granulometria fina, com características de 

expansão e de retração, e não é recomendada a exposição desses solos em taludes, escavações 

e aterros, devido à alta erodibilidade. Em vista disso, a utilização desses solos em estado natural 

pode se tornar inviável, necessitando o desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de 

elaborar técnicas e materiais com a finalidade de melhorar o solo dessa região.  

A cal é um estabilizante muito utilizado na melhoria das características dos solos, com 

aplicação principalmente em aterros e pavimentos, além de ser uma opção econômica 

comparada a outros estabilizantes químicos. A adição de cal ao solo altera suas propriedades 

físicas, apresentando melhorias na plasticidade, resistência, relação tensão-deformação, 

trabalhabilidade e fadiga. Tais comportamentos foram observados por diversos autores, como 

Bordignon (2015), Estabragh et al. (2013), Leite et al. (2016) e Rocha (2018). No entanto em 

algumas situações esse estabilizante é substituído pelo cimento devido à sua taxa lenta de 
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endurecimento, ou seja, necessita de médio a longo tempo de cura para ganhos consideráveis 

de resistência mecânica.  

Mediante a essa situação, a utilização de um tipo de pozolana associada com a cal, 

podem potencializar as reações entre esses materiais e o solo. As reações possivelmente vão 

ocorrer de forma mais rápida comparado ao sistema solo-cal, devido à disponibilidade imediata 

de sílica e alumina.  

 Como mencionado anteriormente, a utilização de pozolanas podem contribuir para a 

estabilização dos solos. Alguns resíduos industriais ou comerciais, quando devidamente 

tratados, podem ter propriedades pozolânicas como o pó de vidro, cinza de casca de arroz, cinza 

volante, escória de alto forno, entre outros.  

O pó de vidro pode ser produzido de duas formas, por meio da moagem de embalagens 

e cacos de vidro, ou através do resíduo proveniente da lapidação de vidros planos. A utilização 

do pó de vidro pode ser compreendida como uma pozolana artificial, que possui características 

como o alto teor de sílica e granulometria fina. Em razão da propriedade pozolânica, existem 

diversos estudos referentes à aplicação do pó de vidro na construção civil. Como na fabricação 

de concretos e argamassas (ANTÔNIO, 2012; HIGUCHI, 2018; RIBEIRO, 2015; SHAYAN; 

XU, 2004), fabricação de cerâmicas vermelhas (BUSCH, 2016; FILOGÔNIO, 2016), e para 

estabilização de solos (BALDOVINO et al., 2018; BENNY et al., 2017; CONSOLI et al., 2018; 

CORREA, 2020; GÜLLÜ; CANAKCI; AL ZANGANA, 2017). 

A mistura de PV associada com a cal em meio hidratado gera compostos cimentantes, 

produtos das reações pozolânicas, que formam uma forte matriz cimentícia, melhorando a 

resistência, rigidez e a durabilidade do solo. Baldovino (2021) aplicou altos teores de PV (5, 

15, 30%) para estabilização de um silte da formação Guabirotuba, para misturas de solo-cal-

PV, solo-lama de cal-PV e solo-cimento-PV. Para fins laboratoriais, a utilização de grandes 

teores de PV pode contribuir para a pesquisa utilizando esse resíduo, porém a quantidade 

utilizada pode ser inviável em relação à aplicação em campo, devido ao processo de obtenção 

do PV e ao transporte.  

Dessa maneira, a presente pesquisa propõe a utilização de teores reduzidos de PV 

associados com diferentes teores de cal, a fim de obter melhorias no comportamento mecânico 

por meio dos produtos cimentantes resultantes das reações entre o solo-cal-PV. Contribuindo 

para a viabilização deste resíduo em obras geotécnicas, como a pavimentação, reforço de 

fundações, barragens e taludes. 

. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho foi organizado em 5 capítulos, de modo a contextualizar a pesquisa 

e organizar as diferentes etapas do trabalho. A saber: 

O capítulo 1 apresenta uma breve introdução do tema, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e justificativa da pesquisa. 

O capítulo 2 dispõe a revisão bibliográfica de maneira a embasar cientificamente as 

discussões e resultados. Contextualiza os conceitos básicos sobre a origem dos solos e a 

Formação Geológica Guabirotuba, traz uma breve descrição e composição da cal e do vidro, 

aborda métodos para melhoramento de solos, bem como a utilização da cal e pó de vidro neste 

cenário. 

O capítulo 3, expõe o fluxograma dos ensaios laboratoriais, assim como os materiais 

utilizados e os procedimentos metodológicos.  

O capítulo 4 apresenta os resultados e discussões dos ensaios de caracterização dos 

materiais e os ensaios de resistência mecânica, com finalidade de possibilitar a compreensão 

sobre a influência de diferentes teores de cal e pó de vidro nas características físicas do solo. 

Por fim, o capítulo 5 resume as principais conclusões baseadas nos resultados de 

ensaios laboratoriais e indica algumas recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão bibliográfica foi desenvolvida de maneira a auxiliar na compreensão de 

melhoramento de solos, com foco na utilização da cal e do pó de vidro. Assim, está dividida 

em quatro subcapítulos que serão apresentados a seguir.  

 

2.1 FORMAÇÃO DOS SOLOS 

O processo de formação do solo ocorre através da desagregação e decomposição das 

rochas devido à ação do intemperismo. As transformações nas rochas podem ser físicas e/ou 

químicas, quando o processo de fragmentação ocorre em consequências das variações de 

temperatura e pressão é denominado intemperismo físico. Em virtude da fragmentação da 

rocha, a superfície de exposição é ampliada, consequentemente aumentando o contato com o ar 

e a água. Com isso, se propicia a elevação do intemperismo químico. As principais reações 

químicas são: a hidratação, hidrólise, oxidação, carbonatação e complexação (PINTO, 2016; 

TOLEDO; OLIVEIRA e MELFI, 2009). 

Em relação à origem de sua composição, os solos podem ser classificados de duas 

formas, sendo elas: solos residuais, no qual são advindos da rocha alterada e permanecem no 

local de sua gênese; e solos transportados, que são produtos da rocha intemperizada, porém 

foram transportados para um local diferente da transformação. Com o processo da pedogênese 

forma-se o perfil do solo ou também conhecido como perfil de alteração, como apresentado na 

Figura 1. O perfil do solo é composto por uma sequência de camadas distintas por suas 

características físicas, químicas e mineralógicas. Inicialmente disposto pela rocha sã, acima 

dele a camada de rocha alterada ou saprolito, em sequência dispõe a camada de solo residual 

jovem, que ainda possui características da rocha matriz e por fim na superfície é composto por 

um solo maduro, que devido ao seu grau de decomposição praticamente não possui 

características da rocha mãe (CHIOSSI, 2013; TOLEDO; OLIVEIRA e MELFI, 2009). 
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Figura 1– Perfil de típico de um solo residual 

 
Fonte: Adaptado de Chiossi (2013). 

 

A composição mineralógica do solo depende do processo de formação, o que gera 

algumas variações e peculiaridades em virtude da ação do clima. A forma de intemperismo 

varia conforme a região em que o solo está localizado. Em regiões de clima tropical úmido, 

com alto índice pluviométrico e altas temperaturas, a forma de intemperismo é majoritariamente 

química, ao contrário das regiões de clima temperado, em que se encontra o intemperismo 

físico, causado pelo gelo e degelo (NAGOMI e VILLIBOR, 1983 apud SILVA, 2016). 

Os solos encontrados nas regiões tropicais possuem uma série de singularidades 

devido ao processo geológico e/ou pedológicos causados pelo clima. Nessas regiões encontram-

se dois grupos principais de solos tropicais: os solos lateríticos e saprolíticos. Os solos 

lateríticos são solos superficiais, predominantes em regiões bem drenadas resultante da atuação 

do intemperismo pelo processo de laterização. No que se refere a constituição mineralógica, a 

fração de argila é constituída predominantemente de minerais de caulinita, óxido de ferro e/ou 

alumínio, também possuem porosidade elevada. Já os solos saprolíticos são resultantes da 

decomposição e desagregação in situ da rocha matriz pela ação de agentes intempéricos 

mantendo a estrutura da rocha que lhe deu origem (PRESA, 1994 e VILLIBOR et al., 2009). 

A NBR 9502 (1995) define a laterização como o processo de formação de solos típicos 

de climas quentes e úmidos, caracterizada pela concentração eluvial de óxidos e hidróxidos 

principalmente de alumínio e ferro, assim como, a concentração aumenta em relação a 

lixiviação da sílica ou da adição destes óxidos e hidróxidos. O solo saprolítico é proveniente da 

alteração in situ da rocha em estágio avançado de desintegração, sua constituição é variável e 

possui heterogeneidade acentuada. 

Outra forma de classificação é feita em relação à dimensão de suas partículas. O solo 

pode conter grãos de tamanho de argila, silte, areia, cascalho e pedras. A classificação é definida 

pela fração mais dominante da análise granulométrica. A Tabela 1 apresenta as classificações 
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adotadas pela ABNT, AASHTO, MIT e ASTM, onde são exibidos os diâmetros das partículas 

considerando para cada órgão normativo. 

 

Tabela 1- Classificação do tamanho das partículas 

Fração 
ABNT 

 (mm) 

AASHTO 

 (mm) 

MIT 

 (mm) 

ASTM 

 (mm) 

Argila < 0,002 < 0,005 < 0,002 < 0,005 

Silte 0,06 - 0,002 0,075 - 0,005 0,06 - 0,002 0,075 - 0,005 

Areia 

Fina 0,2 - 0,06 0,425 - 0,075 0,2 - 0,06 0,425 - 0,075 

Média 0,6 - 0,2 - 0,6 - 0,2 2 - 0,425 

Grossa 2 - 0,6 2 - 0,425 2 - 0,6 4,75 - 2 

Pedregulho 

Fino 6 - 2 

60 - 2 

6 - 2 

60 - 4,75 Médio 20 - 6 20 - 6 

Grosso 60 - 20 60 - 20 

Fonte: Adaptado de Das (2014).  

 

2.1.1 Formação Guabirotuba 

A bacia sedimentar de Curitiba está situada no centro-sul do primeiro Planalto 

Paranaense, possui uma área aproximada de 3000 km2 que abrange parte da cidade de Curitiba 

e cidades vizinhas que constituem a Região Metropolitana. A Formação Guabirotuba é a 

principal formação geológica da bacia de Curitiba (Figura 2), os seus sedimentos estão 

distribuídos do município de Quatro Barras a Campo Largo, incluindo as cidades de Almirante 

Tamandaré, Araucária, Colombo, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Pinhais, 

Piraquara e São José dos Pinhais (KORMANN, 2002; SALAMUNI et al., 1997). 

Segundo Felipe (2011) sobre a Formação Guabirotuba, cita que esta é 

majoritariamente constituída por sedimentos originados da decomposição química das rochas 

Pré-Cambrianas. Possui espessura máxima de 80 metros e apresenta sequências litológicas nos 

quais predominam as argilas e areias arcosianas com 20-40% de feldspato. 

 Como descrito por Salamuni et al. (1999), a Formação Guabirotuba pode ser dividida 

em quatro tipos litológicos: argilas inconsolidadas e depósitos de lamas, que são encontradas 

bem compactadas e com textura macia, apresentando coloração cinza-esverdeada a 

esbranquiçada, possui granulação fina e quando ocorre a laterização podem apresentar 

coloração rosada a ocre; depósitos arcosianos e areias arcosianas, que são depósitos pouco 

consolidados, compostos de feldspato, quartzito e quartzo, sendo que a matriz é geralmente 

areno-siltosa e por vezes argilosa, exibindo tonalidades variadas, com predominância de tons 

avermelhados até esbranquiçados; depósitos rudaceos ou cascalheiras, que são compostos por 

seixo de quartzo com matriz argilosa, possuindo uma granulometria irregular; e depósitos 
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carbonáticos (caliches), que estão dispersos em profundidades rasas, em bancos descontínuos 

lateralmente de coloração esbranquiçada. 

 

Figura 2 – (A) Mapa geomorfológico do Paraná e (B) Formação Guabirotuba 

 
Fonte: Adaptado CELEPAR (2021) e MINEROPAR (2006) 

 

Felipe (2011) estabeleceu o perfil de alteração dos litotipos da Formação Guabirotuba 

demonstrado na Figura 3.  A camada superficial é composta pelo solo transportado argilo-

arenoso, com alta porosidade e baixa resistência à penetração, seguindo por uma linha de seixos 

de tamanhos variados. Abaixo destes, há camada de solo maduro com textura argilosa, com 

presença de caulinita, ilita e gibsita, onde possui baixa a média resistência à penetração. As 

camadas de argilas são intercaladas por depósitos arcosianos. As camadas de argila alterada e 

argila de cor cinza esverdeada podem conter grãos de quartzo e feldspatos alterados, 

permeabilidade muito baixa e resistência média à penetração, com presença predominante de 

esmectita, caulinita e ilita.  

De acordo com Felipe (2011), as argilas alteradas e cinza esverdeadas são consideradas 

expansivas e retrativas, que lhe atribuem uma alta erodibilidade. O fenômeno de expansão dos 

solos deve-se principalmente à hidratação dos argilominerais, ou seja, a adsorção das moléculas 

de água nas camadas estruturais dos minerais de argila. Para que um solo potencialmente 

expansivo sofra essa ação, são necessárias três condições: presença de água, gradiente de sucção 

para o movimento da água e o mecanismo de expansão (PRESA, 1994). 
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Figura 3 - Perfil típico de alteração da Formação Guabirotuba 

 
Fonte: Felipe (2011) 

 

Os argilominerais são divididos por grupos devido ao seu arranjo estrutural, 1:1 e 2:1, 

referindo-se ao número de tetraedros de sílica (SiO2) e de octaedros de oxigênio ou hidróxidos 

(OH-), que formam a célula unitária do argilomineral. A estrutura 1:1 refere-se ao grupo das 

caulinitas, consideradas como poucos expansíveis, pois não ocorre a hidratação entre as 

camadas estruturais e possuem baixa capacidade de troca catiônica. A estrutura 2:1 está 

relacionada aos grupos das esmectitas e ilitas. As esmectitas apresentam expansibilidade devido 

à hidratação dos cátions entre as camadas estruturais. E em relação às ilitas, não apresentam 

expansibilidade intracristalina, devido á ligação iônica gerada pelos íons de potássio, pode 

apresentar sensibilidade à água em condições de extrema degradação (PEREIRA, 2004). 

Como a composição mineralógica das argilas presentes na Formação Guabirotuba é 

caracterizada pela predominância do argilomineral do grupo das esmectitas, o comportamento 

expansivo na presença de água corrobora com a descrição de Felipe (2011) sobre a 

expansibilidade desse solo.   
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2.2  CAL 

A produção da cal inicia-se com a calcinação do calcário ou do calcário dolomítico em 

temperatura média de 900 °C. A redução do carbonato de cálcio resulta em óxido de cálcio (cal 

viva ou virgem) como descrito na Equação 1. Para a obtenção do óxido de cálcio e de magnésio 

(cal viva dolomítica) deve-se ocorrer a redução do carbonato de cálcio e de magnésio, como 

apresentada na Equação 2 (COELHO, TORGAL e JALALI, 2009; LITTLE, 1995). 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 (1) 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∙ 𝑀𝑔𝐶𝑂3 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑀𝑔𝑂 +  2𝐶𝑂2 (2) 

 

As cales podem ser classificadas em relação à concentração de óxido de cálcio, como: 

a cal virgem cálcica, possuem teores de 90 – 100% de óxido de cálcio; a cal virgem magnesiana, 

que apresentam teores de 65 – 90% de óxido de cálcio; e cal virgem dolomítica que contêm 58 

– 65% de óxido de cálcio (ROCHA, 2018). 

Segundo Paiva, Gomes e Oliveira (2007), a qualidade da cal está diretamente 

relacionada com o processo de fabricação, onde os fatores como a qualidade do minério, 

temperatura e a forma de hidratação podem interferir na sua qualidade. A Figura 4 demonstra 

esse processo, sendo que na Figura 4a, a cal produzida seguindo o processo de calcinação 

correta; na Figura 4b o processo foi realizado em temperatura acima do ideal, de tal forma que, 

origina-se um produto sobrecalcinado de lenta hidratação em consequência do aumento da 

cristalinidade dos óxidos a altas temperaturas; e na Figura 4c a temperatura de calcinação foi 

abaixo do ideal, formando-se cristais com o núcleo carbonatado devido à falta de calor.  

 

Figura 4 - Influência da temperatura na calcinação da cal 

 
Fonte: Adaptado de Paiva, Gomes e Oliveira (2007) 
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A cal hidratada é o produto obtido pela hidratação da cal virgem. Na Equação 3 tem-

se a formação da cal cálcica hidratada, resultante da combinação do óxido de cálcio com a água. 

A Equação 4 apresenta a formação da cal dolomítica mono ou di-hidratada pela combinação de 

óxido de cálcio e de magnésio com a água (LITTLE, 1995). 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + calor (3) 

𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ∙ 𝑀𝑔𝑂  𝑜𝑢  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ∙ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (4) 

 

Segundo Hagemann (2011), a cal hidratada possui vantagens em relação a facilidade 

de manuseio, armazenamento, transporte e pela segurança, devido ao risco de queimaduras da 

hidratação da cal, já que o produto encontra-se pronto para o uso. Na construção civil, a cal 

hidratada é o tipo de cal mais utilizada, especialmente no uso para estabilização de solos para 

fins rodoviários (ROCHA, 2018). 

A cal hidratada pode ser denominada como CH-I, CH-II e CH-III, e são classificadas 

em relação às exigências físicas e químicas (concentração química tanto de óxidos de cálcio 

quanto de magnésio), conforme mostrado na Tabela 2. Baldovino (2018) afirma que a cal 

hidratada do tipo CH-I possui as exigências químicas e físicas mais rigorosas, seguindo pela 

CH-II e posteriormente a CH-III. Dessa forma, pode-se considerar a CH-I a cal mais pura, e 

consequentemente, a mais cara do mercado. 

 

Tabela 2 - Características físicas e químicas da cal hidratada 

Exigências Físicas 

Compostos 
Limites 

CH-I CH-II CH-III 

Finura (% retida 

acumulada) 

Peneira 0,600 mm ≤ 0,5% ≤ 0,5% ≤ 0,5% 

Peneira 0,075 mm ≥ 10% ≥ 15% ≥ 15% 

Retenção de água  ≥ 75% ≥ 75% ≥ 70% 

Incorporação de areia ≥ 3% ≥ 2,5% ≥ 2,2% 

Estabilidade  Ausência de cavidades ou protuberâncias 

Plasticidade   ≥ 110 ≥ 110 ≥ 110 

Exigências Químicas 

Compostos 
Limites 

CH-I CH-II CH-III 

Anidrido carbônico 

(CO2) 

Na fábrica ≤ 5% ≤ 5% ≤ 13% 

No depósito ≤ 7% ≤ 7% ≤ 15% 

Óxidos de cálcio e magnésio não hidratado 

calculado (CaO+MgO) 
≤ 10% ≤ 15% ≤ 15% 

Óxidos totais na base de não-voláteis 

(CaOtotal + MgOtotal) 
≥ 90% ≥ 88% ≥ 88% 

Fonte: ABNT (2003) 
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2.3 VIDRO 

Os vidros pertencem ao grupo dos materiais cerâmicos amorfos, que são constituídos 

por silicatos não cristalinos e outros óxidos como o óxido de cálcio (CaO), óxido de sódio 

(Na2O), óxido de potássio (K2O) e óxido de alumínio ou alumina (Al2O3), que influenciam em 

suas propriedades e aplicações (CALLISTER e RETHWISCH, 2018).  

Akerman (2000) complementa que o vidro é um sólido não cristalino que apresenta o 

fenômeno de transição vítrea. Esse fenômeno pode ser definido quando um sólido amorfo 

apresenta uma variação abrupta nas propriedade termodinâmica, tais como coeficiente de 

expansão e calor específico, em relação às suas respectivas fases cristalina e líquida, devido à 

mudança de temperatura (ABREU, 2008). 

De acordo com Akerman (2000), existem diversas composições de vidros em função 

do processo de produção, aplicação e disponibilidade de matérias-primas. Dentre as principais 

famílias de vidros, pode-se citar: a sílica vítrea, silicatos alcalinos, sodo-cálcicos, chumbo, 

borossilicatos e alumino-borossilicatos. O Quadro 1 apresenta uma breve descrição das 

características dos tipos de vidros descritos acima (AKERMAN, 2000; SALES, 2014). 

 

Quadro 1 - Classificação dos principais tipos de vidro 

Tipo de Vidro Características 

Sílica Vítrea 

Coeficiente de expansão muito baixo, possuindo alta resistência a choques térmicos. 

É utilizado em espelhos astronômicos, janelas de veículos espaciais e na produção 

de fibra ótica.  

Silicatos Alcalinos 

A adição de alcalinos reduz a resistência química do vidro. Com altas concentrações 

de álcalis, o vidro será solúvel em água. Utilizados em adesivos, produtos de limpeza 

e películas protetoras. 

Sodo-Cálcicos 
Tipo de vidro mais comum e mais produzido. Amplamente utilizado para fabricação 

de janelas, embalagens e itens que não exijam grande resistência química e ao calor. 

Chumbo 

Alto nível de refração, densidade e brilho. São utilizados como proteção contra 

radiação, invólucro de lâmpadas fluorescentes, na indústria eletroeletrônica, vidros 

óticos e para artigos finos como taças de cristal. 

Borossilicatos 

Baixa expansão térmica, resistência ao choque térmico e estabilidade química. 

Utilizados na fabricação de equipamentos de laboratório, tubagens, utensílios 

domésticos (vidro Marinex® e Pyrex®) e faróis herméticos. 

Alumino-Borossilicato 

Alta resistência química e resistente a temperaturas altas. Utilizados em tubos de 

combustão, fibras de reforço, vidro com alta resistência química, vitro-cerâmico e 

incorporados em material odontológico. 

Fonte: Adaptado de Akerman (2000) e Sales (2014) 

 

O vidro é um material não biodegradável e totalmente reciclável, de tal forma que o 

processo de reciclagem pode ser realizado várias vezes sem alterar as suas propriedades físicas. 
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Contudo, para que esse ciclo continue, é necessário que o vidro seja corretamente separado, 

limpo e possua a mesma composição (BUSCH, 2016; SHAYAN e XU, 2004). Mohajerani et 

al. (2017) complementam que os vidros só podem ser reciclados se a composição química for 

a mesma, ou seja, vidros de composição diferentes não podem ser misturados. 

Conforme apontado pela CEMPRE  (2018), são produzidos aproximadamente 980 mil 

ton/ano de embalagens de vidro no Brasil. A ABRAVIDRO (2015) contabilizou que o consumo 

de vidro plano no Brasil em 2014 foi de aproximadamente 2 mil toneladas. Segundo o anuário 

da reciclagem da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT), 

através de dados das organizações mapeadas, em 2020 foram coletadas aproximadamente 52 

mil toneladas de vidro no Brasil das quais 5 mil toneladas foram produzidas no Paraná 

(ANCAT, 2020).  

De acordo com CEMPRE (2018), quando o caco de vidro é gerado dentro da própria 

fábrica de vidro, esse material é reutilizado já que a sua qualidade e composição serem 

conhecidas. Porém, esse processo se torna mais difícil quando os cacos são gerados fora da 

fábrica, já que sua procedência é desconhecida. Nessas situações, o caco de vidro pode ser 

destinado para outras aplicações, como na fabricação de lã, espuma, fibra, microesfera e tijolos 

de vidro, tintas reflexivas, material de enchimento, matéria prima na fabricação de asfalto, 

aplicação artística, entre outros. Mohajerani et al. (2017) listaram diversos pesquisadores que 

estudaram a aplicação do vidro triturado em várias áreas da construção civil, onde foi observado 

que a reutilização de vidro é considerada uma prática promissora para reduzir a quantidade de 

vidro descartada em aterros sanitários, além de que, pode reduzir o consumo de minerais 

naturais e minimizar a emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. 

Dentre as variedades de tipos de vidros, podemos destacar os vidros sodo-cálcicos 

(vidros planos), que como descrito por Akerman (2000) são os vidros mais comuns e altamente 

produzidos. Durante o processo de lapidação, corte e polimento do vidro plano, é utilizado a 

água para minimizar a formação de pó, que é prejudicial à saúde dos operadores. A água com 

o resíduo é armazenada e posteriormente filtrada para a sua reutilização, que pode chegar até 

95% de reaproveitamento em relação ao total utilizado no processo. Após a filtragem retira-se 

o excesso de água e o resíduo restante é prensado, resultando um material com forma de torrões 

com uma coloração acinzentada e aspecto engessado, como apresentado na Figura 5. Quando 

não destinado para outras finalidades, como por exemplo em indústrias ceramistas para 

manufatura de tijolos, esse resíduo é encaminhado para aterros sanitários (ANTÔNIO, 2012; 

BUSCH, 2016; FILOGÔNIO, 2016). 
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Figura 5 - Aspecto do resíduo após ser retirado do filtro prensa. 

  

Fonte: Filogônio (2016) e Antônio (2012) 
 

Os torrões de resíduo de vidro proveniente da lapidação do vidro plano podem passar 

por processo de moagem até obter material em pó, chamado de pó de vidro (PV). O resíduo de 

vidro, quando possui uma granulometria reduzida, pode ser um material com propriedade 

pozolânica, devido à sua composição com alto teor de sílica (Tabela 3) (RIBEIRO, 2015).  

  

Tabela 3 - Composição química do vitro sodo-cálcicos 

Autores 
Composição (%) 

SiO2 Al2O Na2O K2O CaO MgO 

Akerman (2000) 71 1 13,50 0,50 10 4 

Callister e Rethwisch (2018) 7% 1 16 - 5 4 

Sales (2014) 71 - 73 0,5 - 1,5 12 - 14 - 10 - 12 1 - 4 

 

A aplicação do PV é amplamente estudada no meio acadêmico para aplicação na 

construção civil, Mohajerani et al. (2017) observou em estudos com a utilização de vidros 

triturados com finalidade de substituição de agregados em mistura asfáltica possui um bom 

potencial para aumentar a durabilidade e desempenho do pavimento. Além de apontar que o 

vidro triturado em granulometria fina (<4,75mm) associada com a adição de cal pode melhorar 

a estabilidade do asfalto. Outros pesquisadores que estudaram essa aplicação pode-se citar 

Shayan e Xu (2004), Antônio (2012), Ribeiro (2015) e Higuchi (2018) realizaram a substituição 

gradual do cimento por PV, Busch (2016) e Filogônio (2016) analisaram a adição de PV para 

fabricação de cerâmica vermelha e Baldovino (2021), Correa (2020), Filho (2019) estudaram a 

adição de PV para estabilização de solos. 
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2.4 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

A estabilização dos solos tem como objetivo melhorar as propriedades geotécnicas, 

tais como, estabilidade volumétrica, resistência mecânica, durabilidade e permeabilidade, 

através de processos naturais e artificiais, visando garantir a manutenção e solicitações durante 

a vida útil de obras de engenharia (PINTO, 2007).  

Em situações em que os solos naturais não atendem às exigências ou especificações 

de projeto, Medina (1987 apud VIZCARRA, 2010) aponta as possíveis soluções, tais como: 

evitar ou contornar o terreno problemático; realizar a remoção do solo indesejado e substituir 

por outro de melhor qualidade; adaptar o projeto para a situação do solo; ou estabilizar o solo 

existente. Kawahashi et al. (2010) mencionam que realizar a estabilização dos solos é 

considerado um método rápido, eficiente e de baixo custo, comparado com a remoção e 

substituição desse solo, devido ao custo de escavação e transporte. 

Com a estabilização do solo pode-se melhorar a qualidade dos materiais disponíveis, 

reaproveitando materiais como os resultantes de terraplanagem, e assim, evitar desperdícios de 

recursos energéticos e ambientais devido ao transporte e exploração de jazidas (CASTRO et 

al., 2011). 

Segundo a NBR 6502 (ABNT, 1995), estabilização é o tratamento físico-químico ou 

mecânico de um solo, executado com o objetivo de manter ou melhorar as suas características 

geotécnicas. Oliveira (2010) complementa que a estabilização do solo implica em 

procedimentos que visam a melhorar as propriedades do solo, como a resistência, 

deformabilidade e permeabilidade. O autor menciona duas terminologias, sendo elas: o solo 

estabilizado quando ocorre o ganho significativo de resistência após tratamento; e solo 

melhorado quando a adição busca melhoria de propriedades, como a redução da plasticidade, 

expansão e contração, sem ganho significativo de resistência. 

A estabilização pode ser do tipo mecânico, físico, químico, elétrico ou térmico, para a 

escolha do tipo do método deve levar em consideração: as propriedades do solo; quais 

especificidades se deseja melhorar; a técnica construtiva; os custos que envolvem a 

estabilização; e custos de manutenção (PINTO, 2007). Dentre as formas de melhorar as 

propriedades do solo, destacam-se os processos mecânicos, físicos e químicos que podem ser 

utilizados de forma combinada conforme a demanda (FAGUNDES, 2019). 

A estabilização mecânica propocia a melhoria do comportamento mecânico através da 

compactação, com aplicação de cargas sucessivas afim de reduzir o índice de vazios e sua 
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porosidade, e consequentemente o ganho de resistência mecânica (OYELAMI e VAN ROOY, 

2016; SOLIZ, 2007). A compactação é a densificação do solo devido a remoção de ar por meio 

de energia mecânica. Proctor em 1933 cita que as variáveis de energia de compactação, a 

densidade e umidade estão diretamente relacionadas, e para obtenção de uma densidade 

máxima seca haverá uma umidade ótima associada (DAS, 2014; PINTO, 2016). Quando a 

compactação atinge a umidade ótima e por conseguinte a densificação máxima, propicia o 

aumento na resistência ao cisalhamento, da capacidade de suporte e reduz a permeabilidade e 

contração (PATRICIO, 2015). 

A estabilização física, ocorre quando as propriedades são modificadas devido a 

alteração na textura, ou seja, pela adequação da granulometria adicionando diferentes frações 

granulométricas, tornando o contato entre grãos mais efetivo de forma a obter um produto final 

de maior estabilidade que o solo de origem (SOLIZ, 2007). Oliveira (1994) cita que outras 

técnicas relacionadas à estabilização física, podem envolver o tratamento elétrico, térmico e 

eletro-osmose. 

A estabilização química consiste na adição de uma determinada substância química, 

seja ele cimentante ou não, visando provocar alterações que influenciam nas propriedades de 

permeabilidade, resistência mecânica e deformabilidade (PATRICIO, 2015). Nesse processo 

ocorre a reação química entre o aditivo com os minerais do solo ou com a água, resultando na 

formação de novos materiais (OLIVEIRA, 1994). 

 De acordo com Medina (1987 apud SOLIZ, 2007) na estabilização química, a mistura 

solo-estabilizador pode formar uma matriz continua ou descontinua no solo. No caso de matriz 

contínua, o agente estabilizador preencherá todos os poros e as partículas de solo estarão 

envoltas como um material inerte de enchimento. Na formação de uma matriz descontínua não 

ocorre o preenchimento de todos os poros, podendo ocorrer a modificação da característica 

superficial da partícula, com a vedação inerte dos poros e a interconexão das partículas. O autor 

menciona que podem ocorrer tanto reações físicas quanto químicas na mistura solo-

estabilizador, tais como: das reações químicas – carbonatação, solução, troca catiônica, 

oxidação, precipitação e polimerização; das reações físicas – hidratação, evaporação, variação 

de temperatura e adsorção. 

Dentre os principais estabilizantes químicos utilizados no melhoramento das 

características dos solos, é possível citar o cimento Portland e a cal hidratada. Na utilização do 

cimento, observa-se ganho imediato de resistência e ao longo do tempo de cura de 28 dias, 

devido às reações e hidratação do cimento, que ocorre o ganho de resistência, apresentam 

melhora na trabalhabilidade, redução da plasticidade e variação volumétrica do solo. O cimento 
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Portland pode ser utilizado em diversos tipos de solos, porém é comumente aplicados em solos 

granulares (DIAS, 2012). Já em relação à utilização da cal na estabilização de solos, observa-

se uma redução na plasticidade e no potencial de expansão, melhorando então a 

trabalhabilidade. Em relação ao ganho de resistência, é necessário um maior tempo de cura, 

diferentemente do solo-cimento. Desta forma, a utilização do solo-cal geralmente é mais 

eficiente em solos de granulometria fina (LITTLE e NAIR, 2009; SILVA, 2016). 

Os estabilizadores químicos mais utilizados são a cal e o cimento, contudo o uso desses 

materiais pode ser danoso, no ponto de vista ambiental, devido ao alto consumo energético e 

emissão de gases de efeito estufa que estão associados ao processo produtivo destes insumos 

(GSCHÖSSER, WALLBAUM e BOESCH, 2012; SANTHANAM e GOPALAKRISHNAN, 

2013). Uma alternativa para substituição parcial destes materiais é a utilização de resíduos 

industriais, que possuem características que viabilizam os processos químicos necessários para 

a melhoria do solo. Dos resíduos que possuem atividade pozolânica, podem ser destacados a 

cinza volante, pó de vidro, escória de alto forno e cinza de casca de arroz (MASSAZZA, 2004; 

SILVA, 2016).  

Há diversas pesquisas sobre a utilização desses materiais na estabilização de solos, 

pode-se citar trabalhos como o de Muñoz (2021), na mistura de solo-cimento, cinza de casca 

de arroz e fibra; o de Filho (2019) na adição de pó de vidro e cal de carbureto; e também Pereira 

(2012) com misturas de solo-cimento e cinza de lodo. De forma geral, foram observados pelos 

autores citados acima a melhoria nas propriedades geotécnicas e principalmente na resistência 

mecânica desses solos com a adição dos materiais alternativos. 

 

2.4.1 Reações Pozolânicas 

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 2014) a pozolana é um material silicioso ou sílico-

aluminoso, que possui pouca ou nenhuma propriedade cimentante, mas quando moído 

finamente e na presença de água, reage com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente 

formando compostos com propriedades cimentícias.  

As pozolanas podem ser classificadas como naturais e artificiais, as mesmas são 

descritas pela NBR 12653 (ABNT, 2014), as pozolanas naturais possuem origem vulcânica, 

geralmente de caráter petrográfico ácido (SiO2 > 65%) ou de origem sedimentar, com atividade 

pozolânica. As pozolanas artificiais são materiais provenientes de tratamento térmico ou 



31 

 

 

subprodutos industriais que possuem propriedades pozolânicas, como as cinzas volantes, cinza 

de casca de arroz, pó de vidro, entre outros. 

Shao et al. (2015) complementam que um material pozolânico típico apresenta três 

características: ter alto teor de sílica; ser amorfo; e ter uma grande área de superfície específica. 

O autor compara o vidro às cinzas volantes e sílica ativa, concluindo que o vidro em pó satisfaz 

os requisitos básicos para ser considerado um material pozolânico. 

Massazza (2004) descreve a reação pozolânica pela interação da fase vítrea da 

pozolana com o hidróxido de cálcio e a água, resultando em compostos hidratados. Esses 

produtos cimentantes são basicamente, aluminatos de cálcio hidratado (C-A-H) e silicatos de 

cálcio hidratados (C-S-H). Essas reações podem ser observadas nas Equações 5 e 6 

(MASSAZZA, 2004; MEDINA, 2011; SARGENT, 2015). 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + SiO2 → C − S − H (5) 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + Al2O3 → C − A − H (6) 

Onde C = CaO, S = SiO2, A = Al2O3, e H = H2O. 

 

As reações pozolânicas ocorrem em longa escala de tempo, de meses a anos. As 

reações que acontecem em curto prazo, estão associadas a superfície específica. Para as reações 

de longo prazo, são formados produtos cimentícios devido à hidratação. Dessa maneira 

resultando em um material mais resistente e menos suscetível a expansão, sendo de grande valia 

para estabilização de solos (SARGENT, 2015). 

 

2.4.2 Solo-Cal 

A utilização da cal na melhoria das propriedades do solo é uma técnica fortemente 

aplicada, principalmente na construção de pavimentos.  Segundo Little (1995), vários tipos de 

cal são utilizados para estabilização de solos, entretanto as mais comuns são a cal hidratada, a 

cal dolomítica di-hidratada e monoidratada. 

O processo de estabilização do solo com adição de cal pode ser separado em duas 

fases, a primeira ocorre de forma rápida e causam modificações nas propriedades físicas do 

solo, e a segunda fase ocorre de forma mais lenta, proporcionando um aumento da resistência 

(CASTRO, 1995).  
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A adição de cal para estabilização de solos ocasionam reações que modificam a sua 

estrutura. Das principais reações cita-se a troca catiônica, floculação-aglomeração, reação 

pozolânica e carbonatação. A saber (BATALIONE, 2007; CASTRO, 1995; VIZCARRA, 

2010): 

• Troca catiônica: ocorre devido à troca de base entre os cátions da cal 

substituindo os íons metálicos de hidrogênio, sódio e magnésio, presentes na superfície das 

argilas, modificando o número de cargas elétricas nessa superfície. Atribui-se a melhoria da 

plasticidade, trabalhabilidade e resistência dos solos às reações de troca catiônica; 

• Floculação-aglomeração: devido ao aumento do teor eletrolítico da água nos 

poros do solo, o aumento de pH e pela troca catiônica, ocorrem alterações na textura do solo, 

também conhecido como efeito floculante, com a aglutinação das partículas de solo; 

• Reação pozolânica: ocorrem a longo prazo e são responsáveis pelo aumento da 

resistência devido às reações químicas entre a cal e os argilominerais. Resultando assim em 

silicatos e aluminatos de cálcio, responsáveis pela cimentação; 

• Carbonatação:  ocorre quando o dióxido de carbono existente no ar ou em água 

reage com a cal formando um carbonato relativamente insolúvel. A carbonatação é indesejável 

uma vez que reduz a quantidade de cal disponível para produzir as reações pozolânicas. 

De acordo com Vizcarra (2010), o tratamento com cal em solos com baixo teor de 

argila pode não ser eficiente, pois o melhoramento nas propriedades mecânicas é devido ao 

produto das reações entre a cal e os minerais argilíticos. 

Em relação aos teores de cal a serem adicionados para estabilização de solo, observa-

se que, a maioria das pesquisas apontam uma média 3% a 10% de cal hidratada em relação à 

quantidade de material seco da mistura (BALDOVINO, 2018; CONSOLI et al., 2012; 

CONSOLI, SAMANIEGO e VILLALBA, 2016; FILHO, 2019; LOVATO, 2004; OLIVEIRA, 

2010). 

Conforme citado anteriormente, o processo de estabilização do solo ocorre em duas 

etapas, a primeira de forma mais rápida e a segunda demanda maior tempo. Durante a segunda 

fase ocorrem as reações pozolânicas que resultam no melhoramento das propriedades 

mecânicas, dessa forma, quanto maior o tempo de cura, maior também será o aproveitamento 

da cal (CORREA, 2020; MASSAZZA, 2004). Dentre as pesquisas observa-se que na maioria 

das aplicações o período de cura pode variar de 7 a 180 dias (BALDOVINO, 2018; CONSOLI 

et al., 2012, 2014; DALLA ROSA, 2009; LOVATO, 2004; ROCHA, 2018; THOMÉ, 1994). 
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2.4.2.1 Efeito da cal nas propriedades do solo 

Diversos autores observaram mudanças nas propriedades geotécnicas do solo com a 

adição da cal. Dentre as propriedades pode-se citar alteração na plasticidade, a variação do 

volume, mudanças nos parâmetros de compactação e na resistência.  

Vizcarra (2010) e TRB (1987) descrevem que o limite de plasticidade aumenta e o 

limite de liquidez reduz com a adição de cal no solo. Consequentemente ocorre uma diminuição 

na plasticidade, ou seja, no índice de plasticidade. Em alguns casos, o solo pode se tornar não 

plástico ou de baixa plasticidade, com o tratamento por cal. Sobre o efeito da adição de cal na 

plasticidade do solo, serão citados a seguir alguns autores que abordaram esse tópico em seus 

trabalhos: 

• Baldovino (2018) estudou o efeito da adição de 3%, 5%, 7%, 9% e 11% de cal 

hidratada dolomítica (CH-III) em um solo siltoso da Formação Guabirotuba. Em comparação 

ao maior teor de cal, foi constatada a redução de 9% no limite de liquidez (LL), houve um 

acréscimo de 12% no limite de plasticidade (LP). Assim, ocorreu uma redução de 43% do índice 

de plasticidade (IP).  O autor complementa que houve alteração do comportamento do solo, de 

um silte de alta compressibilidade para silte de baixa compressibilidade, causado pelo aumento 

da adição da cal no solo; 

• Thomé (1994) estudou a influência da cal hidratada dolomítica (5, 7 e 9%) em 

uma argila de alta plasticidade. Na comparação entre a adição de 9% de cal e o solo natural, 

houve aumento de 26% do LP, redução do LL em 12% e diminuição do valor do IP em 56%. 

O autor complementa que a expansão reduziu com a adição de cal, onde a expansão do solo foi 

de 0,97% e para mistura com 9% de cal foi de 0,01%; 

• Estabragh et al. (2013) investigaram o efeito da cal na estabilização de um solo 

argiloso altamente plástico, foram testadas misturas de solo-cal com teores de 5% e 10%. Dos 

resultados em comparação do solo natural para 10% de adição de cal, houve redução de 23% 

do LL, aumentou 28% do LP e o IP foi de 57% para 27,5%. Os autores ainda mencionaram que 

houve redução do potencial de expansão de 35% no solo para 5,2% para a mistura com 10% de 

cal. 

 

Sobre a influência da cal nos parâmetros de compactação, Vizcarra (2010) e TRB 

(1987) descrevem que quando se adiciona cal ao solo, há uma redução do peso específico 

aparente seco (𝛾𝑑), e o teor de umidade ótimo (Wot) aumenta com a adição da cal. Serão 
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descritos os resultados de alguns autores que observaram modificações nos parâmetros de 

compactação com a adição de cal ao solo. Sendo eles: 

• Baldovino (2018) analisou o efeito da adição da cal dolomítica hidratada (3, 5, 

7 e 9%), em um solo siltoso. Os resultados obtidos demonstram uma pequena redução do 𝛾𝑑 do 

solo natural para a adição de 9% de cal, de 13,8 kN/m3 para 13,45 kN/m3, respectivamente. A 

Wot do solo, antes com 28%, aumentou quando foi adicionado cal, chegando em 32%; 

• Pedarla, Chittoori e Puppala (2011), estudaram a influência de teores de cal 

virgem (3%, 6% e 8%) em seis tipos de solos expansivos de lugares distintos na região do 

Texas, EUA. Em todos os solos testados observou-se um aumento médio de 13% na Wot e uma 

redução média de 10% do 𝛾𝑑 do solo em relação a maior adição de cal; 

• Leite et al. (2016) analisaram a variação do comportamento da cal hidratada 

(CH-I) em um silte argiloso, em que os teores de cal utilizados pelos autores foram de 3, 6 e 

9%, em amostras compactadas na energia normal. Com o incremento de cal o 𝛾𝑑 reduziu 6%, 

e houve um aumento de 18% na Wot, em comparação do solo com a maior adição de cal; 

• Lovato (2004) comparou a utilização de teores de cal cálcica hidratada e cal 

dolomítica hidratada na estabilização de um solo laterítico, os teores utilizados foram de 3, 4 e 

5% para ambas as cales. Em comparação com o solo com a maior adição de cal, houve redução 

no 𝛾𝑑 de 6% para cal cálcica e 5% para cal dolomítica e observou-se o acréscimo da Wot, sendo 

de 7% para a cal cálcica e 5% para a cal dolomítica; 

• Estabragh et al. (2013) estudaram a influência da adição cal hidratada (5 e 10%) 

na estabilização de um solo argiloso. Corroborando com os autores supracitados, houve um 

aumento de 14% na Wot e redução de 3% do 𝛾𝑑 em comparação do solo natural com inserção 

de 10% de cal. O autor complementa que essas alterações são devidas a troca catiônica que 

consequentemente resultam na aglomeração-floculação das partículas do solo, alterando as suas 

propriedades físicas. 

 

Conforme descrito por Vizcarra (2010), o teor de cal e o tempo de cura são fatores que 

influenciam diretamente no aumento da resistência de um solo estabilizado com cal. Para 

comparação com a literatura, serão apresentados os resultados de estudos relacionados a 

influência da cal na resistência mecânica do solo. A saber: 

• Bordignon (2015) analisou o comportamento mecânico de um solo sedimentar 

pertencente a Formação Guabirotuba. Os teores de cal hidratada dolomítica (CH-III) estudados 

foram 3%, 6%, 8%, e 16%, e os tempos de cura foram de 0, 7, 14, 28 e 56 dias para energia 
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normal e 0, 7, 14 e 28 dias para energia intermediária. Nos resultados de resistência à 

compressão simples (qu) em energia de compactação normal a mistura que teve maior ganho de 

resistência foi a com adição de 16%, sendo um acréscimo de 1708%, em relação a mistura 

inicial. Para os resultados de qu para energia de compactação intermediária o teor de 16% 

apresentou novamente o maior ganho de resistência, obtendo um acréscimo de 818%; 

• Baldovino (2018) analisou a interferência de diferentes teores de cal dolomítica 

hidratada (3%, 5%, 7% e 9%), para as três energias de compactação e tempos de cura de 15, 

30, 60, 90 e 180 dias, aplicadas aos ensaios de resistência à compressão simples e resistência à 

tração por compressão diametral (qt). Em relação ao qu, foi observado acréscimo de resistência 

com o aumento do teor de cal e maior energia de compactação. Os resultados em 180 dias, 

comparando o solo natural e adição de 9%, na energia normal mudaram de 338 kPa para 1467 

kPa, obtendo então um acréscimo de 334%. Na energia intermediária a mudança ocorreu de 

557 kPa para 2768 kPa, gerando um aumento de 397%. E para energia modificada os valores 

variaram de 833 kPa para 3750 kPa, alcançando um acréscimo de 350%.  O mesmo 

comportamento foi observado no ensaio de qt, comparando os resultados de solo natural e 

mistura com adição de 9%, em 180 dias para a energia normal, saindo de 47 kPa e alcançando 

292 kPa, gerando um aumento de 521%. Para a energia intermediária os valores variaram de 

86 kPa para 456 kPa, obtendo um acréscimo de 430%. Para energia modificada houve um 

aumento de 95 kPa para 626 kPa, um aumento de 559%. Segundo o autor, a análise de relação 

entre qu e teor de cal, teve uma tendência linear, sendo que o mesmo fenômeno ocorreu para qt; 

• Lovato (2004) estudou a influência das cales hidratadas cálcica e dolomítica em 

um solo laterítico. Os teores de cal foram 3%, 4% e 5% para ambos os tipos de cales, o tempo 

de cura foi de 14, 28, 56, 112, 140 e 168 dias para qu e de 14, 28, 56 e 112 dias para qt. O qu 

para a cal cálcica atingiu a resistência máxima no 56° dia para 4 e 5 % (1553 kPa e 2124 kPa) 

e posteriormente houve queda na resistência. O mesmo fenômeno foi observado para a cal 

dolomítica, a resistência máxima foi atingida no 140° para 3%, 4% e 5% (686 kPa, 811 kPa, 

903 kPa), seguindo de queda na resistência. Em relação ao qt para a cal cálcica, foi obtida a 

resistência máxima aos 28 dias para 4% e 5% (216 kPa e 281 kPa), seguindo de redução gradual 

nos valores. O mesmo fenômeno foi observado na cal dolomítica, em 28 dias atingiu a 

resistência máxima para 4% e 5% (98 kPa e 117 kPa) e seguindo de redução na resistência. O 

autor aponta duas hipóteses: a primeira, devido a aleatoriedade das amostras moldadas pode ter 

acarretado uma possível mudança na característica das misturas, como pela carbonatação da 

cal; e a segunda hipótese é a possível presença de sulfatos aliados a carbonatação que podem 

inibir a formação de silicatos e aluminatos hidratados, responsáveis pela cimentação. O autor 
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complementa que o surgimento de resistência a tração evidencia a ocorrência de cimentação 

pozolânica das misturas solo-cal; 

• Rocha (2018) pesquisou a influência de teores de cal hidratada do tipo CH-III (2%, 

4% e 6%) na qu de uma argila areno-siltosa, o tempo de cura adotado foi de 3, 7, 28 e 90 dias. 

A mistura que obteve o maior ganho de qu foi a com adição de 6%. Dos ganhos de resistência, 

para 2% houve acréscimo de 119%, para 4% aumentou 134%, e para 6% foi de 146%. O autor 

complementa que o efeito da cal nas características de deformabilidade pode ser notado através 

do aumento da tensão de ruptura e a redução da deformação durante a ruptura, apresentados por 

um comportamento frágil. 

 

2.4.3 Solo-cal-pozolana 

Segundo Massaza (2004), até o século XIX as argamassas hidráulicas de cal -pozolana 

eram as únicas capazes de endurecer em água, podendo resistir a situações agressivas, como 

água do mar.  Porém, foram gradualmente substituídas por cimentos pozolânico devido à sua 

taxa de endurecimento lenta. 

Como citado no item 2.4.1, as pozolanas são materiais silicosos ou sílico-aluminosos, 

que possuem ou não propriedade cimentante. Quando finamente moído e em presença de água, 

o produto da reação com o hidróxido de cálcio resulta em compostos com propriedades 

cimentícias (ABNT, 2014). Mateos (1961 apud DALLA ROSA, 2009) complementa que as 

pozolanas constituídas por sílica vítrea amorfa, como encontradas na composição do pó de vidro 

e cinza volante, reagem mais rapidamente com a cal comparadas a sílica cristalina. 

Conforme citado por Arba (2004), se o solo não for suficientemente reativo, a cal pode 

ser combinada com uma fonte adicional de sílica e alumina. A pozolana reage com a cal 

formando uma forte matriz cimentícia, caracterizando uma camada estabilizada com cal. 

Quando ocorre composição de teores adequados de cal e pozolanas podem modificar ou 

estabilizar quase qualquer solo, mas são normalmente usadas para solos com plasticidade baixa 

a média. 

Quando adiciona-se a cal associada a pozolana em um solo úmido, a cal pode reagir 

com as partículas de solo, com a pozolana, com o dióxido de carbono presente no ar e na água 

intersticial. Essa condição pode gerar competição entre a pozolana e o solo pelo uso da cal, 

ademais, a quantidade de água pode ser insuficiente para o desenvolvimento das reações 

pozolânicas do material (MATEOS, 1961 apud FILHO). 
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Em um sistema solo-cal-pozolana, devidamente hidratado, a cal irá reagir tanto com 

os argilominerais do solo quanto com a pozolana. Possivelmente essas reações ocorrerão de 

forma mais rápida, se comparadas ao sistema solo-cal, em função da disponibilidade imediata 

de sílica e alumina (FILHO, 2019). Harichane et al. (2011) apontam que as pozolanas reagem 

com a cal de forma mais efetiva se comparada quando aplicada isoladamente e mencionam 

também que a combinação de cal e pozolana melhoraram as propriedades físicas e mecânicas 

de solos moles. 

Filho (2019) indica que a quantidade de pozolana deve ser suficiente para prover 

melhorias, porém não deve inviabilizar o processo de execução técnica e nem serem onerosas 

devido a quantidades exageradas. 

Conforme supracitado, a adição de cal e pozolana pode ser benéfica para as 

características mecânicas do solo. Existem inúmeras pesquisas relacionadas a adição de cal e 

cinza volante ou cinza de casca de arroz para estabilização de solos, as mesmas demonstram os 

benefícios da utilização da pozolana na melhoria das características mecânicas dos solos 

tratados (ALCÂNTARA et al., 2017; CHOOBBASTI et al., 2010; DALLA ROSA, 2009; LIU 

et al., 2019; KLAMT et al., 2016). Porém, a utilização do pó de vidro como uma opção de 

pozolana associada a cal, é um tópico ainda pouco investigado. Estudos recentes consideram a 

utilização do pó de vidro reciclado na produção de geopolímeros para melhoramento de 

comportamento mecânico de solos (ARULRAJAH et al., 2019; BALDOVINO, 2021; 

POURABBAS, TOUFIGH e TOUFIGH, 2018). 

 

2.4.3.1 Efeito do vidro nas propriedades do solo 

O uso do pó de vidro (PV) em estabilização de solos ainda é um tópico pouco 

investigado. Neste item serão citadas pesquisas referentes a utilização do PV no contexto de 

melhoramento das propriedades geotécnicas.  

Olufowobi et al. (2014), estudaram o efeito PV combinado com cimento Portland para 

estabilização de um solo argiloso. Foi utilizado PV com partículas menores que 0,075 mm. O 

teor de cimento utilizado foi de 15%, com adição de teores de 1%, 2%, 5%, 10% e 15% de PV. 

Para o ensaio de Índice Suporte Califórnia (ISC ou CBR), os autores observaram que os 

melhores valores para CBR foram na mistura com 5% de PV, obtendo-se um acréscimo de 70% 

no CBR comparado com a mistura inicial. Para o ensaio de cisalhamento direto, a mistura com 

10% de PV teve os maiores resultados, o valor do ângulo de atrito dobrou e a coesão teve um 
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acréscimo de 42% em relação a mistura inicial, as misturas com 5 e 15% de PV adquiriram 

resultados semelhantes para ângulo de atrito e coesão.  

Ibrahim, Mawlood e Alshkan (2019), pesquisaram a influência de diferentes teores de 

PV (6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 24% e 36%), na estabilização de um solo argiloso de alta 

plasticidade. O PV possuía partículas menores que 0,075 mm. Os autores realizaram ensaios de 

LL e LP, compactação na energia normal e resistência à compressão simples. Em relação aos 

limites, os resultados de LL e LP reduziram conforme o aumento de teor de PV, chegando à 

redução de aproximadamente de 20% e 18%, respectivamente. Dessa forma, o IP obteve pouca 

alteração, de aproximadamente 3%. Sobre os resultados de compactação, houve acréscimo de 

aproximadamente 1% no 𝛾𝑑 para cada incremento de PV, e houve redução de 14% na Wot, 

comparando o solo natural e o maior teor de PV. Para o ensaio de resistência à compressão 

simples, a adição de 27% de PV apresentou a maior resistência, chegando a 560 kPa, acréscimo 

de 98% em relação ao solo puro. 

Benny et al. (2017), estudaram a estabilização de um solo argiloso com adição de 

teores de PV (2%, 4%, 6%, 8% e 10%). O PV possuía partículas menores que 0,075 mm, os 

ensaios realizados foram de compactação Proctor normal, cisalhamento direto e CBR. A partir 

das análises dos resultados, foi possível observar um aumento nos parâmetros de coesão e 

ângulo de atrito, resistência à compressão conforme a adição de PV. Em relação ao CBR, no 

solo o valor inicial foi de 3% para 12,8% na mistura com 6% de PV, e posteriormente reduzindo 

para 7,2% na mistura com 8% de PV.  

Gülü, Canakci e Al Zangana (2017), pesquisaram a influência do PV e cimento 

Portland para estabilização de uma argila. Os teores utilizados foram de 3%, 6% e 9% de PV, 

o tamanho das partículas eram menores que 0,15 mm e o tempo de cura foi de 7, 14 e 28 dias. 

Foi utilizado 14% de cimento e 3 tipos de umidades diferentes (36%, 31% e 21%). Dos 

resultados obtidos de resistência à compressão, o autor menciona que há um comportamento 

semelhante nas três umidades utilizadas, a resistência aumenta com os teores de até 3% de 

adição de PV, porém entre 6% e 9% há uma pequena queda nos parâmetros de resistência. O 

autor complementa ainda que a resistência aumenta com o tempo de cura e redução da umidade.  

Baldovino (2021), estudou a estabilização de um silte com adição de solo-cimento-

PV, solo-cal-PV e solo-lama de cal- PV. Em relação ao uso da cal e do vidro para estabilização 

de solos, foi utilizado como mistura padrão 5% de cal e 5%, 15% e 30% de PV, com tempo de 

cura de 7, 28 e 90 dias. Observou o aumento da resistência, tanto à compressão quanto à tração, 

com o acréscimo de PV e com o tempo de cura. Os maiores acréscimos de resistência foram 
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vistos em 7 dias de cura, comparados com 28 ou 90 dias, esse comportamento pode ser 

explicado pelas primeiras reações pozolânicas que ocorreram na presença da cal e o PV.  

Consoli et al. (2018), investigaram a estabilização de uma areia siltosa com pó de vidro 

e cal de carbureto. O tamanho das partículas do PV era menor que 0,075 mm, os teores 

utilizados foram, 10%, 20% e 30% de PV e 7% de cal de carbureto, sendo que o tempo de cura 

foi 7 e 180 dias. Dos resultados obtidos é possível destacar que: para o ensaio de compactação 

na energia modificada, o Wot de todas as misturas teve valores próximos de 11% e se observou 

aumento do 𝛾𝑑 conforme a adição de PV. A resistência a compressão teve valor máximo de 5,5 

MPa e obteve 2% na perda de massa após ciclos de molhagem-secagem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O estudo foi composto por cinco etapas, demostrado no fluxograma do método de 

pesquisa (Figura 6). A primeira etapa consistiu em definir as variáveis da pesquisa. A segunda 

foi composta por adquirir, coletar e preparar os materiais. Para a terceira etapa, foram realizados 

os ensaios de compactação e caracterização, onde foi possível analisar a granulometria dos 

materiais, determinar os limites de Atterberg e definir a densidade real dos grãos para os 

materiais e as misturas de solo-cal-vidro. O ensaio de compactação foi realizado para as três 

energias (normal, intermediária e modificada), utilizando o solo puro e as misturas. Na quarta 

etapa, foram executados os ensaios de resistência à compressão simples (qu) e à tração por 

compressão diametral (qt), tanto para o solo puro, quanto nas misturas e para as três energias 

de compactação. Por fim, a quinta e última etapa constitui na análise e tratamento estatístico 

dos dados. 

 

Figura 6 – Fluxograma do método de pesquisa 

 
Fonte: A autora (2022). 
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Na primeira etapa foram definidas as variáveis da pesquisa, entre elas: variáveis 

independentes, fixas e dependentes. As variáveis independentes determinam ou influenciam 

outras variáveis, são consideradas um fator determinante. As variáveis dependentes são fatores 

que se modificam ou são afetadas em função das variáveis independentes. As variáveis fixas 

são os fatores que se mantêm constantes (PRODANOV; FREITAS, 2013). As variáveis 

independentes são descritas no quadro a seguir (Quadro 2):  

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis independentes 

Variáveis 

Independentes 
Descrição Referência 

Teor de umidade 
Massa de água dividida pela massa seca do material de estudo, 

expressa em porcentagem 
-- 

Teor de cal 
Massa de cal dividida pela massa seca do solo estudado, 

expressa em porcentagem. Teores: 3, 7, 10% 

Baldovino (2018); 

Consoli et al. (2012);   

Leite et al. (2016) 

Teor de pó de vidro 
Massa de vidro dividida pela massa seca do solo estudado, 

expressa em porcentagem. Teores: 2, 5% 

Gülü, Canakci e Al 

Zangana (2017); 

Benny et al. (2017) 

Densidades do solo, 

cal e do vidro 

Massas específicas aparentes secas máximas das misturas 

solo-cal-vidro compactada 
-- 

Tempo de Cura 
Tempo contabilizado em dias. Tempos de cura: 0, 7, 28, 60 

dias 

Benny et al. (2017); 

Rocha (2018); 

Bordignon (2015) 

Fonte: A autora (2022). 

 

As variáveis dependes são o peso específico aparente seco máximo (γd,max) e umidade 

ótima (Wot) obtidos através da compactação, os limites de Atterberg, bem como a resistência a 

compressão simples (qu) e resistência a tração por compressão diametral (qt). As variáveis fixas 

estão descritas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Descrição das variáveis fixas 

Variáveis Fixas Descrição 

Tipo do solo Solo fino sedimentar da Formação Geológica de Guabirotuba 

Tipo da cal Cal hidratada dolomítica tipo CH-III adquirida em loja de material de construção 

Tipo do vidro o resíduo do vidro foi fornecido por uma vidraçaria local 

Velocidade de 

deformação 

Velocidade de 1 mm/min para os ensaios de compressão simples e tração por 

compressão diametral 

Temperatura Temperatura durante o ensaio de resistência mecânica mantida em 23 °C 

Fonte: A autora (2022). 

 

Na segunda etapa foram adquiridos, coletados e preparados os materiais para execução 

dos ensaios. O solo foi coletado no município de Fazenda Rio Grande – PR, a cal hidratada foi 

adquirida em loja de construção local e o resíduo de vidro foi fornecido por uma vidraçaria 

local.  
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O presente estudo foi constituído por misturas com diferentes teores de cal (3, 7 e 10%) 

e pó de vidro (2 e 5%), conforme na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Dosagem das misturas 

MISTURA Cal Vidro 

M1 3% 2% 

M2 3% 5% 

M3 7% 2% 

M4 7% 5% 

M5 10% 2% 

M6 10% 5% 

Fonte: A autora (2022). 

 

As dosagens foram definidas com base na literatura, conforme citado no Quadro 2 e 

no direcionamento da pesquisa para viabilidade de futuras aplicações em campo. Em relação às 

misturas com apenas cal, para fins de comparação dos resultados, será utilizado os dados 

obtidos por Baldovino (2018). O solo estudado pelo autor é proveniente de uma área próxima 

ao solo da presente pesquisa, dessa, forma possui características geotécnicas semelhantes ao 

solo estudado. Resultados obtidos nos ensaios de caracterização são indicados na tabela abaixo 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Propriedades físicas do solo utilizado por Baldovino (2018) 

Propriedades Valores 

Densidade Real dos Grãos (GS)  2,71 

Limite de Liquidez (%) 53,10 

Limite de Plasticidade (%) 31,8 

Índice de Plasticidade (%) 21,3 

Diâmetro Efetivo (D10) (mm) 0,0065 

D60 (mm) 0,05 

Coeficiente de Uniformidade (Cu) 21,7 

Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) MH 
Fonte: Adaptado de Baldovino (2018). 

 

As misturas utilizando apenas o pó de vidro, não serão aplicados nesse estudo, haja 

vista que o foco da presente pesquisa consiste em analisar o impacto do pó de vidro em relação 

ganho de resistência mecânica através das reações pozolânicas no sistema solo-cal-vidro, que 

ocorrem somente com a presença do hidróxido de cálcio conforme mencionado no item 2.4.1. 

A Tabela 6 apresenta os ensaios do programa experimental realizado na terceira e 

quarta etapa. 
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Tabela 6 - Programa Experimental 

ENSAIOS Solo Cal Vidro Misturas 

Ensaios de 

Caracterização 

Granulometria Lavada ●  
  

Granulometria a Laser ● ● ●  

Limite de Liquidez (LL) ●   ● 

Limite de Plasticidade (LP) ● ⸺ ⸺ ● 

Densidade Real dos Grãos (Gs) ● ● ● ● 

Compactação Normal (E.N) ● ⸺ ⸺ ● 

Compactação Intermediária (E.I) ● ⸺ ⸺ ● 

Compactação Modificada (E.M) ● ⸺ ⸺ ● 

Espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX) ● ● ● ⸺ 

Difratometria de raio-X (DRX) ● ● ● ● 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ● ● ● ● 

Resistência a 

Compressão Simples 

(qu) 

E.N Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

E.I Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

E.M Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

Resistência a Tração 

por Compressão 

Diametral (qt) 

E.N Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

E.I Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

E.M Cura: 0 - 7 - 28 - 60 dias ● ⸺ ⸺ ● 

● Ensaio realizado 

Fonte: A autora (2022). 

 

Para a terceira etapa, foram realizados os ensaios de caracterização com o objetivo de 

classificar o tipo do solo e as propriedades de compactação. Os ensaios feitos nesta etapa, são: 

ensaio de granulometria (por peneiramento e difração a laser) para o solo, cal e pó de vidro; a 

densidade real dos grãos para os três materiais e as misturas; os ensaios de limites de Atterberg 

e de compactação para todas as misturas e o solo. 

Com os parâmetros obtidos no ensaio de compactação, iniciou-se a quarta etapa em 

que foram realizados os ensaios de resistência à tração por compressão diametral e compressão 

simples, visando identificar a influência da cal e pó de vidro na resistência mecânica do solo 

em relação aos tempos de cura. 

Na quinta e última etapa, desenvolveu-se a análise dos resultados com tratamento 

estatístico dos dados. 

 

3.2 MATERIAIS 

Os materiais utilizados na presente pesquisa consistem basicamente em solo, cal e pó 

de vidro (Figura 7). A combinação destes materiais tem por finalidade proporcionar o 

melhoramento das propriedades geotécnicas do solo da Formação Guabirotuba.  
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Figura 7 - Materiais utilizados no estudo 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

3.2.1 Solo 

O solo utilizado no presente estudo foi obtido no município de Fazenda Rio Grande, 

Paraná, situado na Região Metropolitana de Curitiba, pertencendo à terceira camada da 

Formação Guabirotuba.  O local possui coordenadas geográficas 25°40'29.0"S 49°17'42.9"W, 

apresentado na Figura 8. A coleta foi realizada no dia 31/08/2020 das 9:00hrs até 12:00 hrs. O 

solo foi coletado no estado deformado e apresentava, no momento da extração, características 

de solo com granulometria fina e cor avermelhada. 

 

Figura 8 - Localização e área de coleta 

 
Fonte: Google Earth (2021) e A autora (2020). 
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3.2.2 Cal 

Para o presente estudo foi utilizada a cal hidratada dolomítica (CH-III), constituído por 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e hidróxido de magnésio (Mg(OH)2), produzida em Almirante 

Tamandaré - PR. A cal hidratada é bastante utilizada para estabilização de solos e amplamente 

aplicada em pesquisas (BALDOVINO, 2018; BORDIGNON, 2015). A cal hidratada foi obtida 

em um distribuidor local na cidade de Curitiba, Paraná e foram armazenadas no Laboratório de 

Geotecnia da UTFPR campus Ecoville, separadas em sacos plásticos e devidamente vedadas. 

 

3.2.3 Vidro 

O resíduo do vidro foi fornecido por uma vidraçaria localizado no bairro Boqueirão, 

em Curitiba, Paraná e produz aproximadamente 400 kg desse material por mês. O resíduo 

utilizado é proveniente do tratamento da água necessária para lapidação e polimento do vidro 

plano. Ao ser coletado, o resíduo de vidro se encontra em grandes proporções, conforme 

mostrado na Figura 9A. Para utilização nos ensaios do presente estudo, o resíduo passou pelo 

processo de cominuição, onde foi utilizado o equipamento de abrasão tipo Los Angeles durante 

aproximadamente 4 horas (Figura 9B). Após a redução das partículas, o material foi seco em 

estufa e posteriormente passado na peneira n° 200. Para os ensaios foram utilizadas as partículas 

menores que 75 μm (Figura 9C) conforme adotado na literatura (BALDOVINO, 2021; BENNY 

et al., 2017; CONSOLI et al., 2018; GÜLLÜ, CANAKCI e AL ZANGANA, 2017). 

 

Figura 9 – Preparação do pó de vidro (A) Resíduo de vidro; (B) Resíduo após a cominuição e (C) Pó de 

vidro 

 
Fonte: A autora (2022). 

 



46 

 

 

3.3 MÉTODOS 

3.3.1 Preparação das amostras 

Os preparos do solo puro e das misturas foram executados seguindo as recomendações 

da NBR 6457 (ABNT, 2016a). Os materiais foram previamente secos em estufa a 100 ± 5 °C 

até constância de peso. Posteriormente o solo foi destorroado, peneirado e guardado em 

embalagens de plástico. Devido ao clima da região deve-se verificar a existência de umidade 

residual, esse procedimento foi realizado para os ensaios de granulometria, densidade real dos 

grãos e moldagens dos corpos de prova para ensaios de resistência mecânica. 

 

3.3.2 Ensaios de Caracterização do Solo, Cal, Vidro e Misturas 

Para as caracterizações do solo, cal, vidro e das misturas foram feitos os ensaios de 

granulometria (peneiramento e a laser), densidade real dos grãos (Gs) e análise química por 

meio da espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX). Para o solo puro e as misturas foi 

realizado os ensaios de limite de plasticidade (LP), limite de liquidez (LL) e compactação para 

as energias normal, intermediária e modificada. O ensaio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e caracterização da estrutura cristalina por difratometria de raio-X (DRX) 

foram aplicados para o solo puro e todas as misturas. 

 

3.3.2.1 Ensaio de granulometria  

O ensaio de granulometria foi executado seguindo as recomendações da NBR 7181 

(ABNT, 2016b). Para o solo, o peneiramento foi conduzido com a lavagem do material, devido 

aos solos da Formação Guabirotuba serem muito finos, tornando difícil caracterizá-lo com 

apenas o peneiramento convencional e por isso, a norma recomenda que o procedimento seja 

realizado de forma lavada. 

A sedimentação foi substituída pelo experimento no analisador de tamanho de 

partículas por difração a laser. O equipamento é da marca Bettersize S3 Plus (Figura 10), locado 

no laboratório de caracterização de materiais do Departamento Acadêmico de Construção Civil 

da UTFPR, com leitura do tamanho das partículas variando de 0,01μm até 3500 μm. O mesmo 

método foi aplicado também para o pó de vidro e a cal. 
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Figura 10 - Analisador de partículas por difração a laser 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

3.3.2.2 Ensaio de densidade real dos grãos   

A determinação da densidade real dos grãos seguiu o método descrito pelo DNER-ME 

093 (BRASIL, 1994). Esse ensaio foi aplicado para o solo, pó de vidro, cal e as misturas. A 

Figura 11 apresenta o desenvolvimento do ensaio. 

O ensaio foi feiro em quatro amostras, um número maior de amostragem possibilitou 

a exclusão de amostras que divergiram da média padrão, seguindo a própria normativa que as 

médias não poderiam variar mais que 0,009. 

 

Figura 11 - Ensaio densidade real dos grãos (Gs) 

 
Fonte: A autora (2022). 
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3.3.2.3 Caracterização através de FRX, DRX e MEV 

As composições químicas do solo, vidro e cal foram determinadas através do ensaio 

de espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX), no equipamento espectrômetro EDX-

720/800HS e foi realizado no Laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento 

Acadêmico de Construção Civil da UTFPR. Este método visa realizar a análise quantitativa e 

qualitativa utilizandi parâmetros fundamentais que são determinados por energia dispersiva. 

O ensaio de difratometria por raio-X (DRX) é uma técnica semi-quantitativa que visa 

a identificação da estrutura cristalina e a identificação dos minerais através do difratômetro de 

raio-X Shimadzu, do modelo XRD-7000. Esse ensaio foi realizado no Centro Multiusuário de 

Caracterização de Materiais (CMCM) da UTFPR 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta que produz imagens 

de alta resolução, sendo possível observar a estrutura em aparência tridimensional. O ensaio de 

MEV foi realizado para o solo e para as misturas e o procedimento foi realizado no Centro 

Multiusuário de Caracterização de Materiais (CMCM) da UTFPR, no equipamento Zeiss, 

modelo EVO MA 15. 

 

3.3.2.4 Limites de Atterberg 

Os limites de Atterberg são determinados através dos limites de liquidez e plasticidade 

e o índice de plasticidade. Os ensaios de limite de liquidez e de plasticidade seguiram os 

procedimentos das normas NBR 6459 (ABNT, 2016c) e NBR 7180 (ABNT, 2016d) (Figura 

12), e o índice de plasticidade é definido pela diferença entre o limite de líquido e o limite 

plástico.  

 

3.3.2.5 Ensaios de compactação 

Os ensaios de compactação seguiram as orientações da NBR 7182 (ABNT, 2016e), 

visando obter o teor de umidade ótimo (Wot) e o peso específico aparente seco máximo (γd,max). 

Os ensaios foram realizados para o solo e as misturas nas três energias: normal (EN), 

intermediária (EI) e modificada (EM). Foi utilizado o cilindro de Proctor (cilindro metálico 

pequeno) e a Figura 13 apresenta a etapa inicial e final do desenvolvimento do ensaio.  
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Figura 12 - Ensaios de limite de liquidez (A) e plasticidade (B) 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

Figura 13 - Ensaio de compactação 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

3.3.3 Ensaios de Resistência Mecânica  

Os ensaios de resistência mecânica foram aplicados para o solo e as misturas, com os 

parâmetros obtidos no ensaio de compactação para as três energias de compactação (EN, EI e 

EM), com tempos de cura de 0, 7, 28 e 60 dias.  

 

3.3.3.1 Moldagem dos corpos de prova 

Para realização dos ensaios de resistência à compressão simples e resistência à tração 

por compressão diametral, foram moldados corpos de prova cilíndricos com dimensões de 5 ± 

0,05 cm de diâmetro e 10 ± 0,05 cm de altura.  
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A quantidade de corpos de prova a ser ensaiado por grupo amostral foi obtido através 

do método de determinação da amostra mínima (DAL MOLIN, KULAKOWSKI e RIBEIRO, 

2005). Esse método tem como objetivo garantir estatisticamente a distribuição e confiabilidade 

dos resultados em um nível de confiança de 95%, conforme mostrado na Equação 7: 

 

𝑛 = 𝑧𝛼
2⁄

2 .
𝐶𝑉2

𝐸𝑟2
  

(7) 

Onde: 

𝑛 : número de repetições; 

𝑧𝛼
2⁄ : valor tabelado, para 𝛼 = 5% de significância possui o valor de 1,96; 

𝐶𝑉: coeficiente de variação da amostra; 

𝐸𝑟: erro relativo admitido da estimativa, fixado em 10%. 

 

Conforme apontado por DalMolin, Kulakowski e Ribeiro (2005), assume-se que o 

coeficiente de variação da amostra é de 10%, dessa forma n = 1,962 = 3,84, ou seja, o número 

mínimo de repetições para obter resultados a um nível estatístico de 95% é de 4 exemplares. 

Em virtude disso, a Tabela 7 apresenta o planejamento experimental demostrando a 

quantidade de corpos de prova moldados para execução dos ensaios, totalizando 672 CPs. 

 

Tabela 7 - Planejamento Experimental 
  Tempo de Cura 

  0 7 28 60 
  EN EI EM EN EI EM EN EI EM EN EI EM 

Resistencia à 

Compressão 

Simples (qu ) 

SOLO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Resistencia à 

Tração por 

Compressão 

Diametral (qt ) 

SOLO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

M6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

CPs por Energia 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

CPs por Tempo de Cura 168 168 168 168 

Total  672 

Fonte: A autora (2022). 

 

A moldagem dos corpos de prova foi dividida em seis etapas, a saber: 
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1. Pesagem dos materiais: os CPs foram moldados com os parâmetros de umidade 

ótima e peso específico aparente seco máximo determinados pelo ensaio de compactação e 

assim o peso dos materiais utilizados foram calculados; 

2. Homogeneização: inicialmente a homogeneização da mistura foi realizada com 

os materiais secos e posteriormente foi inserido a água destilada misturando-se até obter uma 

amostra homogênea (Figura 14A1 e A2); 

3. Separação das amostras: o CP é composto por 3 camadas, essas frações de 

mistura foram pesadas e separadas em embalagens de plástico, para manter a umidade durante 

o processo de moldagem; 

4. Compactação: os CPs foram compactados estaticamente em molde de aço inox 

com diâmetro interno de 50 mm e altura de 100 mm (Figura 14C) com o auxílio de uma prensa 

hidráulica manual (Figura 14B): 

5. Extração: os CPs foram extraídos do molde com o auxílio de um extrator; 

6. Medição dos CPs e Cura: foram registradas as medidas e pesos dos CPs (Figura 

14D), posteriormente embalados em papel filme e armazenados em câmera à uma temperatura 

aproximada de 24 °C, visando a prevenção de mudanças significativas de umidade durante o 

tempo de cura. 

 

Figura 14 - Moldagem dos CPs ensaios de resistência: (A1 e A2) Processo de homogeneização; (B) Prensa 

hidráulica; (C) Cilindro metálico; (D) Corpo de prova 

 
Fonte: A autora (2022). 
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3.3.3.2 Ensaios de resistência à compressão simples 

Para a realização dos ensaios de compressão simples foi utilizada a prensa automática 

Wille Geotechnik UL60, com velocidade de deformação de 1 mm/min. Os ensaios foram feitos 

com um sistema de aquisição de dados automatizado, que medem a força aplicada e a 

deformação do ensaio,  seguindo os procedimentos da NBR 12770 (ABNT, 1992). A Figura 15 

apresenta o procedimento do ensaio. 

O ensaio foi replicado quatro vezes, conforme determinado pelo método de amostra 

mínima, e após o rompimento foi verificado a umidade de todos os corpos de prova. Esta 

metodologia visa aferir se houve variações (± 0,5%) da umidade ótima estabelecida. A 

resistência à compressão simples (𝑞𝑢) foi calculada de acordo com a Equação 8: 

𝑞𝑢 =
𝑃

𝐴
  

(8) 

Onde: 

𝑞𝑢 : resistência à compressão (kPa); 

P: carga de ruptura máxima na curva de tensão deformação (kN); 

A: área da seção transversal do corpo de prova (m2). 

 

Como demonstrado na Tabela 7, foram feitos 336 ensaios ao total, ou seja, para cada 

uma das 6 misturas e mais o solo natural, onde foi repetido para cada energia de compactação 

nos 4 períodos de cura estabelecidos. 

 

Figura 15 - Ensaio de resistência à compressão 

 
Fonte: A autora (2022). 
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3.3.3.3 Ensaios de resistência à tração por compressão diametral 

Para a realização dos ensaios de tração por compressão diametral, como no ensaio de 

compressão simples foi utilizada a prensa automática Wille Geotechnik UL60, com velocidade 

de deformação de 1mm/min. Os registros da força aplicada e da deformação foram realizados 

com um sistema de aquisição de dados automatizado e seguiram os procedimentos da NBR7222 

(ABNT, 2011). A Figura 16 apresenta o procedimento do ensaio. 

 

Figura 16 - Resistência à tração por compressão diametral 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

O ensaio foi realizado com quatro réplicas, para as seis misturas e para o solo puro, 

com as três energias de compactação, totalizando 336 CPs e sendo verificada a umidade de 

todas as amostras. A resistência à tração por compressão diametral (𝑞𝑡) foi calculada de acordo 

com a Equação 9: 

𝑞𝑡 =
2 . 𝑃

𝜋 .  𝐷 . 𝐻
  

(9) 

Onde: 

𝑞𝑡 : resistência à tração (kPa); 

P: carga de ruptura máxima na curva de tensão deformação (kN); 

D: diâmetro do corpo de prova (m); 

H: altura do corpo de prova (m). 
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3.3.4 Análise estatística   

Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão e à tração foram 

submetidos a tratamento estatístico. Todo o processo experimental está sujeito a erros, como 

em medições, processos ou mesmo nos equipamentos utilizados. Portanto, o produto desses 

ensaios pode ter variações, sendo necessário a consideração desses fatores para analisar a 

diferença significativa entre os resultados.  

Como mencionado anteriormente, através do método de determinação de amostra 

mínima, foi calculado que o número de amostras para obter um grau de confiabilidade foi de 4 

CPs. Inicialmente foram calculadas a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação das 

amostras.  Posteriormente foi realizado a Análise de Variância (ANOVA), para a verificação 

da existência de diferenças reais entre os resultados obtidos. A ANOVA é o processo de 

decomposição da variação total nas componentes explicadas e não explicadas (ou residuais). A 

Tabela 8 apresenta de forma simplificada dessa decomposição.  

 

Tabela 8 - Análise de Variância (ANOVA) 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

Função F de  

(Fischer-Snedecor) 

Explicada Σ(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌𝑚𝑒𝑑)2 𝑘 
Σ(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌𝑚𝑒𝑑)2

𝑘
  

Não Explicada Σ(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡)2 (𝑛 − 𝑘 − 1) 
Σ(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡)2

(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Σ(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌𝑚𝑒𝑑)2

𝑘
Σ(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡)2

(𝑛 − 𝑘 − 1)

 

Total Σ(𝑌 − 𝑌𝑚𝑒𝑑)2 (𝑛 − 1)   

𝑌 = valor observado; 𝑌𝑒𝑠𝑡  = valor prevista; 𝑌𝑚𝑒𝑑 = valor médio; k = número de parâmetro; n = número de 

repetições. 

Fonte: Adaptado de Gaudio e Zandonade (2001). 

 

Para a determinação da ANOVA foi utilizado o software Statgraphics® Centurion XVI. 

Após a verificação da existência de diferenças significativas pela ANOVA, é de suma 

importância realizar testes de comparações múltiplas e assim, determinar quais grupos possuem 

diferenças significativas entre eles. Para esta análise utilizou-se o procedimento denominado 

Multiple Range Test, através do teste de Tukey-Kramer do software Statgraphics® Centurion 

XVI. 
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4 RESULTADOS 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO SOLO, CAL E PV 

Para a caracterização do solo, cal e PV foram realizados os ensaios de massa específica 

real dos grãos, granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade e espectrometria de 

fluorescência de raio-X, além de um tópico sobre a análise microestrutural e mineralógica 

desses materiais. A Tabela 9 apresenta os resultados dos ensaios supracitados. 

 

Tabela 9 - Resultados dos ensaios de caracterização do solo, cal e PV 

Propriedades 
Valores 

Normas 
Solo Cal Vidro 

Densidade Real dos Grãos (GS)  2,660 2,425 2,327 DNER-ME 093 

Granulometria    

NBR 6502 

Areia Grossa (2 - 0,6 mm) (%) 2,71 -- -- 

Areia Média (0,6 - 0,2 mm) (%) 3,76 -- 0,08 

Areia Fina (0,2 - 0,06 mm) (%) 7,53 5,32 8,44 

Silte (0,06 - 0,002 mm) (%) 77,54 79,46 86,18 

Argila (< 0,002 mm) (%) 8,97 15,22 5,3 

Diâmetro Efetivo (D10) (mm) 0,0027 0,0018 0,002 -- 

D30 (mm) 0,0088 0,0049 0,0067 -- 

D50 (mm) 0,019 0,010 0,011  

D60 (mm) 0,023 0,012 0,014 -- 

D90 (mm) 0,078 0,043 0,06  

Coeficiente de Uniformidade (Cu) 8,52 6,67 7,00 -- 

Coeficiente de Curvatura (Cc) 1,25 1,11 1,60 -- 

Limites de Consistência      

Limite de Liquidez (%) 54,7 -- -- NBR 6459 

Limite de Plasticidade (%) 33,57 -- -- NBR 7180 

Índice de Plasticidade (%) 21,13 -- -- -- 

Composição Química - FRX (%)    

-- 

SiO2 49,065 2,15 76,521 

Al2O3 41,067 -- -- 

SO3 5,277 2,642 5,902 

K2O 2,216 0,07 -- 

Fe2O3 1,681 0,052 -- 

TiO2 0,694 -- -- 

CaO -- 74,204 17,673 

MgO -- 20,597 -- 

P2O5 -- 0,198 -- 

Sistema Unificado de Classificação dos Solos 

(SUCS) 
MH -- -- ASTM D-2487 

Sistema Rodoviário HRB A7-5 -- -- ASTM D-3282 

Fonte: A autora (2022). 

 



56 

 

 

A densidade real dos grãos (Gs) dos materiais foram calculados segundo a norma 

DNER-ME 093 (1994). Conforme mostrado na Tabela 9, os valores do Gs são de 2,660 para o 

solo, 2,425 para a cal e 2,327 para o PV. 

A granulometria do solo foi realizada em duas etapas, a primeira foi através do 

peneiramento pelo método de lavagem do solo e a segunda no granulômetro a laser. Antes de 

iniciar o procedimento de lavagem do material, foi recolhido o material passante na peneira 

#200 (0,075mm), para posteriormente, levá-lo ao granulômetro juntamente com a cal e o PV. 

A curva granulométrica dos materiais pode ser observada na Figura 17. 

 

Figura 17 - Curva granulométrica do solo, cal e PV 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

De acordo com a curva granulométrica, foi possível determinar o diâmetro das 

partículas correspondentes à 10%, 30%, 50%, 60% e 90% do solo passante, sendo de D10 = 

0,0027 mm, D30 = 0,0088 mm, D50 = 0,0019 mm, D60 = 0,023 mm e D90 = 0,078 mm. Com 

esses valores foi possível calcular o coeficiente de uniformidade (Cu) e o coeficiente de 

curvatura (Cc), sendo de Cu = 8,52 e Cc = 1,25. Para a cal, foram identificados os tamanhos das 

partículas referentes ao D10, D30, D50, D60, e D90, seus resultados foram de 0,0018 mm, 0,0049 

mm, 0,001 mm, 0,012 mm, e 0,043 mm, respectivamente, assim pôde-se determinar os valores 

de Cu = 6,67 e Cc = 1,11. Para o PV, observou-se que mesmo após o processo de peneiramento, 

pela peneira de 0,075mm, o granulômetro detectou uma pequena porcentagem de partículas 

acima da trama utilizada. Esse fato pode ser justificado por possível desgaste na peneira usada. 

Os diâmetros referentes a 10%, 30%, 50%, 60% e 90% passante do PV foram de 0,0021 mm, 
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0,0067 mm, 0,0011 mm, 0,014 mm e 0,06 mm, respectivamente, de forma a obter valores do 

Cu = 7 e Cc=1,6. 

O gráfico do ensaio de limite de liquidez (LL) pode ser visualizado na Figura 18. A 

umidade obtida no 25° golpe foi de 54,7% e o valor do limite de plasticidade (LP) foi de 

33,57%, conforme apresentado na Tabela 9.  Uma vez determinado o LL e LP, pôde-se calcular 

o índice de plasticidade (IP), resultando em 21,13%. 

 

Figura 18 - Limite de liquidez do solo 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Com os parâmetros do índice de consistência determinados (Tabela 9), plotou-se os 

pontos na Carta de Plasticidade de Casagrande, conforme mostrado na Figura 19. Dessa forma, 

foi possível classificar o solo de acordo com o critério da SUCS (ASTM, 2017) e a Carta de 

Plasticidade, como um solo siltoso de alta compressibilidade (MH). Através da classificação 

rodoviária HRB (ASTM, 1993) também foi possível classificá-lo como do sub grupo A7-5 que 

pode apresentar características altamente elásticas e sujeita a grandes variações de volume. 

Pela análise de espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX), foi possível 

determinar a composição química do solo, cal e PV (Tabela 9). Os principais compostos 

químicos observados no solo foram o dióxido de silício, também conhecido por sílica (SiO2) e 

o óxido de alumínio (Al2O3), também identificada por alumina. Para a cal, os compostos 

principais foram o óxido de cálcio (CaO) e o óxido de magnésio (MgO), assim como os 

compostos da cal dolomítica. Por fim, o principal composto químico presente no PV foi a sílica, 

sendo possível observar em menor teor de óxido de cálcio, devido à natureza do vidro (sodo-

cálcicos). Esses compostos participam nas reações pozolânicas que ocasionam a formação de 



58 

 

 

silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e aluminatos de cálcio hidratado (C-A-H), de acordo com 

as pesquisas de￼￼ esses compostos podem possuir propriedade cimentantes. 

 

Figura 19 – Carta de Plasticidade de Casagrande 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

4.1.1 Análise mineralógica (DRX) e microestrutural (MEV) do solo, cal e PV 

Através do ensaio de difratometria de raio-X (DRX) pode-se determinar a composição 

mineralógica dos materiais. Pela microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi possível 

observar a microestrutura desses materiais e seus elementos químicos.  

A Figura 20 apresenta os picos do difratograma do solo, cal e PV. Para o solo foi 

possível observar a presença principalmente de quartzo, caulinita, montmorilonita e hematita. 

Segundo Bortoluzzi, Pernes e Tessier (2007) esses minerais são frequentemente encontrados 

nos solos de granulometria fina nos solos tropicais e subtropicais do sul do Brasil, sendo que a 

presença desses minerais caracterizam o solo como expansivo, além de corroborar com a 

descrição realizada por Felipe (2011) sobre os minerais presentes na terceira camada da 

formação Guabirotuba e sua característica expansiva. 

Na cal hidratada dolomítica foram observados a ausência ou baixos picos cristalinos 

de cal virgem (CaO) devido ao processo de hidratação da cal virgem, formando assim o mineral 

portlandita (Ca(OH)2). Outro mineral presente na análise foi a periclase (MgO), advindo da 

queima de dolomita no processo de produção da cal dolomítica virgem e a calcita (CaCO3) 
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(MOLINETTI, 2016). Os autores Macioski et al. (2021) e Silva (2018) apontam a presença 

destes minerais na cal dolomítica.  

Em relação aos picos do difratograma do PV, verifica-se a ausência de picos bem 

definidos que são associados a fase cristalina, contendo, dessa forma apenas bandas 

relacionadas a fase vítrea, característica de materiais amorfos (FILOGÔNIO et al., 2014). Os 

principais minerais são o quartzo e a calcita. A presença da calcita pode ser justificada devido 

ao tipo do vidro utilizado (sodo-cálcico). Conforme mencionado no Item 2.4.3, a sílica vítrea 

amorfa reage de forma mais rápida com a cal se comparada com a sílica cristalina (MATEO, 

1961 apud DALLA ROSA, 2009). 

 

Figura 20 - Difratograma do solo, cal e PV 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

As Figura 21, 22 e 23 apresentam as micrografias do solo, cal e PV. Primeiramente 

foram ampliadas em 1 kX (a) e posteriormente ampliadas em 5 kX (b) em uma área de interesse 

foi realizado a análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) para identificação de 

elementos químicos presentes (c). Foi possível observar nas micrografias do solo, estruturas 

semelhantes a caulinita e partículas planares (Figura 21a-1). Visualizou-se cristais revestidos 

por esmectita (Figura 21b-2) e essas estruturas também foram encontradas por Pereira (2004) e 

Cunha (2011) nos solos da formação Guabirotuba. Através da análise do EDS (Figura 21c) foi 

possível identificar elementos químicos que corroboram com os resultados obtidos no DRX e 
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FRX, detectando-se os seguintes elementos: carbono (6,40%), oxigênio (61,29%), alumínio 

(14,09%), sílica (16,46%) e ferro (1,47%). 

 

Figura 21 - Imagens do MEV e tabela de elementos químicos EDS para o solo (a-1 / a-2) 1 kX; (b-1 / b-2) 5 

kX; (c) Elementos químicos dominantes 

 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 

 

Nas micrografias da cal hidratada dolomítica, notou-se aspecto rugoso na superfície 

da partícula, os fragmentos possuíam formas irregulares não existindo uma predominância de 

formato (Figura 22a). Na Figura 22b observa-se partículas dispersas na superfície e presença 

de alguns vazios. As características apontadas na análise do MEV também foram observadas 

por Molinetti (2016) em sua pesquisa sobre a morfologia da cal. Os elementos químicos 

identificados pelo EDS (Figura 22c) foram o carbono (8,45%), oxigênio (48,99%), magnésio 

(15%), alumínio (0,27%) e cálcio (27,28%). Os elementos encontrados na análise estão 

presentes na composição química determinada pelo FRX e nos minerais indicados no DRX.  
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Figura 22 - Imagens do MEV e tabela de elementos químicos EDS para a cal hidratada dolomítica (a) 1 

kX; (b) 5 kX; (c) Elementos químicos dominantes 

 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
 

Para as micrografias obtidas através do ensaio de MEV para o PV, repara-se na Figura 

23a que de forma geral o aspecto das partículas aglomeradas são irregulares e possuem 

tamanhos relativamente semelhantes. Ampliando a micrografia, na Figura 23b, observa-se as 

partículas de forma individual, apresentando forma predominantemente cúbica com superfície 

lisa. Esses aspectos foram observados por Sales (2014) e Busch (2016), que estudaram a 

morfologia de PV de natureza sodo-cálcico. No espectro do EDS foram identificados os 

elementos químicos que estão presentes nos minerais identificados pelo DRX e a composição 

química obtida pelo FRX, resultando em 24,63% de carbono, 44,87% de oxigênio, 2,38% de 

sódio, 0,6% de magnésio, 0,36% de alumínio, 23,14% de sílica e 4% de cálcio.  

 

Figura 23 - Imagens do MEV e tabela de elementos químicos EDS para o PV (a) 1 kX; (b) 5 kX; (c) 

Elementos químicos dominantes 

 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MISTURAS 

Para a caracterização das misturas solo-cal-PV foram realizados os ensaios de 

densidade real dos grãos (Gs), limite de liquidez e limite de plasticidade.  

A Tabela 10 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização, é possível observar 

uma diminuição no Gs, conforme a adição de cal e PV. Entre misturas com o mesmo teor de 

cal, modificando apenas o teor de PV, observou-se uma variação de 0,4%. 

 

Tabela 10 - Resultados limites de Atterberg, classificação e Gs das misturas 

Misturas LL (%) LP (%) IP (%) 
Classificação 

Gs 
SUCS HRB IG 

Solo 54,70 33,57 21,13 MH A7-5 15 2,660 

M1 53,73 35,49 18,23 MH A7-5 14 2,653 

M2 53,17 36,02 17,15 MH A7-5 13 2,643 

M3 50,74 36,42 14,32 MH A7-5 12 2,649 

M4 50,37 37,09 13,28 MH A7-5 11 2,639 

M5 48,33 38,43 9,90 ML A5 10 2,621 

M6 47,90 38,82 9,08 ML A5 9 2,600 

Fonte: A autora (2022). 

 

Na Figura 24 apresenta-se o os resultados dos limites de Atterberg para as misturas de 

solo-cal-PV. A adição da cal e do PV provocaram uma redução no índice de plasticidade (IP) 

de aproximadamente 57% na comparação entre o solo e M6. O limite de liquidez (LL), de forma 

mais discreta, reduziu de 54,7% para 47,9%, comparando o solo com a M6. Pode-se observar 

uma variação média de 1,5% entre misturas com o mesmo teor de cal e variando o PV. 

Entretanto, para o limite de liquidez foi notado acréscimo da umidade, de 33,57% do solo, para 

38,82% na M6.  

O comportamento do solo com adição de cal foi analisado por Vizcarra (2010), 

Estabragh et al. (2013) e Castro (1995). Os autores concluíram que a cal modifica as 

propriedades físicas do solo, melhorando a plasticidade e trabalhabilidade. Essas modificações 

também podem ser justificadas devido ao aumento de finos, juntamente com reações de troca 

catiônica e floculação-aglomeração que alteram a textura do solo. 
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Figura 24 - Limites de Atterberg das misturas solo-cal-PV 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Com os parâmetros de índice de plasticidade e limite de liquidez, foi possível inseri-

los na Carta de Plasticidade de Casagrande (Figura 25) com objetivo de analisar o impacto da 

adição da cal e PV no solo. Nota-se que com o incremento de cal e pó de vidro, os pontos se 

aproximam da linha central que separa o gráfico conforme a propriedade de alta ou baixa 

compressibilidade. As misturas M3 e M4, ficaram próximas a essa linha, o valor de LL foi de 

50,74% e 50,37%, respectivamente. No entanto, no caso das misturas M6 e M5 é possível 

perceber que elas mudaram de classificação, deixando de ser um silte de alta compressibilidade 

(MH) para se tornar um silte de baixa compressibilidade (ML). Esse comportamento foi citado 

por Vizcarra (2010) e também foi observado por Baldovino (2018).  

A alteração da classificação do solo para as misturas também foi observada na 

classificação rodoviária HRB, como apresentado na Tabela 10. Iniciando pelo índice de grupo, 

que reduziu com o incremento de cal e pó de vidro, de 15 para o solo puro chegando a 9 para a 

mistura M6. Das (2014) cita que, de forma geral, a qualidade do desempenho do solo como 

material de subleito é inversamente proporcional ao índice de grupo. A Figura 26 apresenta a 

faixa limite de liquidez e índice de plasticidade para os solos dos grupos A-4, A-5, A-6 e A-7, 

sendo inseridos também os parâmetros do solo e das misturas no gráfico. O solo, M1, M2, M3 

e M4 foram classificados do grupo A7-5, considerados como materiais com característica 

plástica e de alta compressibilidade. Contudo, para as misturas M5 e M6 a classificação foi 

alterada para o grupo A5, considerados como um silte com natureza elástica. 
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Figura 25 – Carta de Plasticidade de Casagrande – Misturas 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

Figura 26 – Gráfico de classificação dos solos HRB para solos com granulometria fina 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

4.3 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

O ensaio de compactação tem por finalidade identificar os parâmetros de peso 

específico aparente seco máximo (γd,max) e teor de umidade ótimo (Wot), para moldagem dos 

corpos-de-prova (CPs) utilizados para a determinação das resistências à compressão e à tração. 

Os testes foram realizados para o solo puro e as misturas, na energia normal, intermediaria e 
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modificada. Na Figura 27 são apresentadas as curvas de compactação do solo nas energias 

normal, intermediária e modificada, além das curvas de saturação de 80%, 90% e 100%. 

 

Figura 27 - Curvas de compactação do solo 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Na energia normal, o solo puro apresenta um γd,max de 12,46 kN/m3 e a Wot  de 36,40%. 

Para a energia intermediária, a Wot reduziu para 26,70% e o γd,max aumentou para 14,22 kN/m3. 

Por fim, na energia modificada a Wot foi de 23,20% e o γd,max obtido foi de 15,31 kN/m3. O 

aumento do peso específico seco e a redução da umidade pode ser justificada devido ao aumento 

da energia de compactação (PINTO, 2016). 

Na Tabela 11 estão dispostos os resultados do ensaio de compactação na energia 

normal, intermediária e modificada, para o solo puro e as misturas de solo-cal-PV. 

 

Tabela 11 - Resultados do ensaio de compactação em diferentes energias 

Mistura 

Materiais 
Energia 

Normal Intermediária Modificada 

Cal (%) PV (%) 
γdmax 

(kN/m³) 
Wot (%) 

γdmax 

(kN/m³) 
Wot (%) 

γdmax 

(kN/m³) 
Wot (%) 

Solo -- -- 12,46 36,40 14,22 26,70 15,31 23,20 

M1 3 2 12,49 35,95 14,12 28,10 15,05 24,89 

M2 3 5 12,48 35,52 14,12 28,96 15,01 24,60 

M3 7 2 12,45 37,36 13,90 29,67 14,79 26,05 

M4 7 5 12,31 37,76 13,78 30,66 14,91 25,72 

M5 10 2 12,18 37,96 13,82 29,80 14,85 25,19 

M6 10 5 12,31 37,28 13,88 29,00 14,80 25,39 

Fonte: A autora (2021). 
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As Figura 28, 29 e 30 expõem as curvas de compactação de energia normal, 

intermediária e modificada para as 6 misturas e o solo puro, bem como as curvas de saturação 

para 80%, 90% e 100%.  

 

Figura 28 - Curva de compactação das misturas - Energia Normal 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Para as curvas na energia normal (Figura 28), é possível observar uma discreta 

variação na umidade ótima, peso específico seco e achatamento da curva. Para as misturas com 

menor teor de cal, foi observado um pequeno acréscimo de aproximadamente 0,2% γd,max em 

relação ao solo e uma redução de 2% na Wot. Para as demais misturas o comportamento foi 

semelhante na redução do peso específico e no acréscimo de umidade, de modo que a mistura 

com a maior variação foi a M5, composta por 10% de cal e 2% de PV, com γd,max de 12,18 

kN/m3 e Wot de 37,96%.  

Nas curvas da energia intermediária, plotadas no gráfico da Figura 29, pode-se 

verificar a diferença entre a disposição das curvas em relação a energia normal. A variação dos 

parâmetros foi maior que a energia analisada anteriormente, chegando a 3,1% para o γd,max e 

14,8% de Wot. Neste caso, a maior variação nos parâmetros de compactação, em relação ao 

solo, foi a mistura M4 composta por 7% de cal e 5% de PV, que obteve uma redução de 0,44 

kN/m3 no γd,max e incremento de 2,96 pontos percentuais na Wot. 
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Figura 29 - Curva de compactação das misturas - Energia Intermediária 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Por fim, para as curvas de energia modificada, apresentada na Figura 30, observa-se a 

mesma tendência da energia intermediária. O menor γd,max foi identificado na mistura M3 (7% 

de cal e 2% de PV), sendo de 14,79 kN/m3 e foi obtido o maior acréscimo de umidade, 

totalizando 26,06%.  

 

Figura 30 - Curva de compactação das misturas - Energia Modificada 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Comparando aos parâmetros obtidos no solo puro para todas as energias de compactação, 

quando adicionado teores de cal e pó de vidro houve uma tendência na modificação nos 

parâmetros de peso específico seco e umidade ótima. Em estudos com solos estabilizados com 

cal, os resultados apresentaram a característica de redução do peso específico seco e aumento 
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no teor de umidade ótima com a adição de teores da cal (LEITE et al., 2016; LOVATO, 2004; 

VIZCARRA, 2010). Porém Ibrahim, Mawlood e Alshkane (2019) observaram um aumento na 

umidade ótima com a adição de pó de vidro em um solo argiloso e isso pode justificar a redução 

da umidade de forma discreta, quando comparados os resultados ente 2% e 5% de PV. Outro 

aspecto que pode ser observado, é a semelhança entre as curvas em relação ao ramo úmido, 

onde a tendência se manteve independente a energia de compactação. Esse fenômeno foi 

observado por autores como Baldovino (2018) e Rocha (2018). 

 

4.4 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

Os ensaios de resistência à compressão simples (qu) serão apresentados em quatro tópicos 

que serão separados em relação a energia de compactação normal, intermediária e modificada 

e o último tópico sobre a análise mineralógica e microestrutural das misturas, com a finalidade 

de identificar a relação entre a mudança na resistência mecânica com as micrografias da 

estrutura das misturas. 

 

4.4.1 Energia Normal 

Os resultados da média, desvio padrão e coeficiente de variação do ensaio de 

resistência à compressão simples na energia normal do solo e das misturas solo-cal-PV, estão 

apresentados na Tabela 12.  

Nota-se que com o aumento do tempo de cura e dos teores de cal e PV, existe um 

aumento no qu médio, onde as maiores resistências são encontradas nas misturas M5 e M6 com 

o maior teor de cal (10%) e com variação de PV (2% – 5%), com resultados de 1514,28 kPa e 

1740,89 kPa, respectivamente. Observou-se que as amostras ensaiadas possuem pequeno 

coeficiente de variação, os valores ficaram em torno de 0,32% a 1,71%. Isso demonstra que 

todas as precauções durante o desenvolvimento do ensaio, como, o controle de umidade e peso 

específico permitiu que houvesse um conjunto amostral mais uniforme. 

A Tabela 13 apresenta a análise de variância dos resultados obtidos no ensaio, através 

desse método é possível identificar se existem diferenças estatísticas significativas entre os 

grupos amostrais analisados. 
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Tabela 12 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à compressão simples – EN 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 324,25 3,59 1,11%      
7 342,11 2,75 0,80%      
28 353,06 2,74 0,78%      
60 345,13 4,52 1,31%      

M1  

 Cal 3%  

PV 2% 

0 329,54 3,62 1,10% 
M4 –  

Cal 7%  

PV 5% 

0 352,05 5,51 1,57% 

7 416,58 4,13 0,99% 7 789,38 3,56 0,45% 

28 482,13 3,19 0,66% 28 1010,35 4,84 0,48% 

60 615,25 3,78 0,61% 60 1411,27 6,36 0,45% 

M2  

Cal 3%  

PV 5% 

0 334,30 5,70 1,71% 
M5 –  

Cal 10%  

PV 2% 

0 376,17 4,85 1,29% 

7 449,85 4,40 0,98% 7 696,34 4,75 0,68% 

28 508,62 3,58 0,70% 28 1452,94 5,22 0,36% 

60 686,88 3,33 0,49% 60 1514,28 5,69 0,38% 

M3  

Cal 7%  

PV 2% 

0 351,42 4,31 1,23% 
M6 –  

Cal 10%  

PV 5% 

0 372,32 3,17 0,85% 

7 730,55 7,92 1,08% 7 872,54 2,90 0,33% 

28 983,38 6,54 0,67% 28 1659,20 5,29 0,32% 

60 1240,42 5,10 0,41% 60 1740,89 7,64 0,44% 

Fonte: A autora (2022). 

 

Tabela 13 - Análise de variância da resistência à compressão para energia normal 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 2,27039E7 27 840886,0 36415,22 0,0000 

Não Explicada 1939,69 84 23,0916   

Total  2,27059E7 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

Como é possível observar, o resultado de P-Valor da função F é menor que 0,05 (5%), 

onde significa que entre as amostras, existem grupos amostrais que possuem diferenças 

significativas com um nível de confiança de no mínimo 95%.  

No método de análise de variância é possível identificar a existência de amostras que 

possuem diferenças significativas, porém não aponta quais são esses grupos. Com isso foi 

realizado o teste de comparações múltiplas (Tukey-Kramer) para identificação de quais misturas 

possuem ou não diferenças estatísticas. Considera-se que existe diferença significativa com 

nível de confiança de 95% quando as médias comparadas possuem letras diferentes. As que 

apresentam letras iguais não são consideradas diferentes estatisticamente. 

Através do teste de Tukey-Kramer (Tabela 14) pode-se observar que a maioria das 

categorias analisadas são diferentes estatisticamente. Das misturas que o teste apontou que não 

há diferença estatística pode-se citar o solo puro, M1, M2, M3 com 0 dias de tempo de cura e o 

solo puro com 28 dias de cura, onde seus valores de qu variaram entre 324,25 kPa e 353,06 kPa.  



70 

 

 

 

Tabela 14 - Variação da resistência à compressão a 0, 7, 28 e 60 dias em função da adição de teores de cal 

e PV para energia de compactação normal 

Misturas 
Materiais Resistência à compressão (kPa) 

Cal (%) PV (%) RC-0d RC-7d RC-28d RC-60d 

Solo -- -- 324,25 U 342,11 TSR 353,06 U 345,13 SR 

M1 3 2 329,54 UT 416,58 P 482,13 N 615,25 L 

M2 3 5 334,30 UTS 449,85 O 508,62 M 686,88 K 

M3 7 2 351,42 R 730,55 J 983,38 G 1240,42 F 

M4 7 5 352,05 R 789,38 I 1010,35 G 1411,27 E 

M5 10 2 376,16 Q 696,34 K 1452,94 D 1514,28 C 

M6 10 5 372,32 Q 872,54 H 1659,20 B 1740,89 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Outra situação em que o teste indicou igualdade, foi entre resultados de M2 com 60 

dias de cura e M5 com 7 dias de cura, onde suas médias foram de 686 kPa e 696 kPa, 

respectivamente, demonstrando que com a maior disponibilidade de cal associado com o PV 

houve um acréscimo de resistência de forma mais rápida. 

Os valores maiores de qu obtidos nos ensaios de resistência foram para M6 para 60 e 

28 dias e a M5 com tempo de cura de 60 dias. Em relação ao M6 houve um aumento no qu de 

aproximadamente 4,4 e 4,7 vezes em relação ao tempo inicial comparados com 28 e 60 dias. Já 

para M5 houve um acréscimo de 302% em relação à média obtida em 0 dias. 

Os resultados médios foram plotados em um gráfico (Figura 31) com a finalidade de 

facilitar a visualização dos resultados obtidos. E verificar se qu obtido supre a especificação do 

ES 11(2018). Essa especificação indica que o valor mínimo de qu, após 7 dias de cura, para ser 

utilizado como material de sub-base em pavimentos é de 1,2 MPa.  

Através do gráfico (Figura 31) pode-se observar o ganho de resistência em relação ao 

tempo. As misturas M1 e M2 que possuem menores teores de cal tiveram menor ganho de 

resistência comparados as demais misturas. As misturas M5 e M6 que possuem a maior 

concentração de cal, a partir de 28 dias tiveram um pequeno acréscimo de qu, que pode indicar 

uma tendência de estabilizar o valor da resistência. 

Em relação ao uso desse material para sub-base de pavimentos, segunda a 

especificação da DER/PR ES-P 11 (DER, 2018), para 7 dias de cura nenhuma das misturas 

testadas atingiu o valor mínimo de 1200 kPa. Dessa forma o material não poderia ser aplicado 

como material de pavimentação. 
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Figura 31 - Resistência à compressão simples do solo e misturas – EN 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

Baldovino (2018) aplicou diferentes teores de cal hidratada dolomítica (3%, 5%, 7% e 

9%), para melhorar a resistência mecânica do solo. O local de estudo desse autor foi próximo a 

localidade da presente pesquisa, devido a isso, os resultados do autor serão utilizados para 

identificar a influência do PV no sistema solo-cal-vidro. A Tabela 15 apresenta os resultados 

obtidos para qu na energia normal de compactação. 

 

Tabela 15 - Resultados de resistência à compressão simples para 3, 5, 7 e 9% de cal - EN 

Mistura 
Resistência à compressão (kPa) 

RC - 15d RC - 30d RC - 60d RC - 90d 

JA - Solo 294 304 327 370 

JA - 3% 358 404 500 545 

JA - 5% 470 600 640 760 

JA - 7% 518 632 800 830 

JA - 9% 470 880 1070 1230 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

Comparando a Tabela 14 e 15, pode-se observar um aumento de qu nos primeiros dias 

de cura (7d) quando adicionado teores de PV se comparado com 15 dias de cura apenas com a 

cal. Nota-se que no teor em comum de cal (7%), houve um aumento de 41% de resistência 

quando adicionado 2% de PV e de 52% ao adicionar 5% de PV, demostrando que devido a 

maior disponibilidade de sílica, causada pelo PV, as reações pozolânicas ocorreram de forma 

mais rápida, fenômeno explicado por Filho (2019). 
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4.4.2 Energia Intermediária 

Foi calculado as médias, desvio padrão e coeficiente de variação obtidos através do 

ensaio de resistência à compressão simples para a energia intermediária, esses valores estão 

apresentados na Tabela 16. 

Em relação as médias calculadas foi possível observar que no tempo inicial o qu foi 

reduzindo conforme a adição de cal e PV. Essa condição pode ser relacionada com o aumento 

de finos no solo e, por consequência, a redução do peso específico do corpo de prova conforme 

apontado no ensaio de compactação na energia intermediária do solo. 

No entanto, no decorrer do tempo de cura das misturas, observou-se um acréscimo no 

qu com o incremento de teores de cal e PV, variando de 1201 kPa para M1 e chegando em 2882 

kPa para M6 após 60 dias de cura. 

 

Tabela 16 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à compressão simples – EI 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 862,46 6,55 0,76%      
7 858,92 9,18 1,07%      
28 871,65 6,04 0,69%      
60 875,89 5,93 0,68%      

M1  

 Cal 3%  

PV 2% 

0 832,64 6,70 0,81% 
M4 

Cal 7%  

PV 5% 

0 719,27 6,58 0,91% 

7 884,56 4,69 0,53% 7 1087,54 9,71 0,89% 

28 907,96 4,89 0,54% 28 1930,18 7,84 0,41% 

60 1201,36 8,96 0,75% 60 2163,60 9,37 0,43% 

M2  

 Cal 3%  

PV 5% 

0 772,44 9,94 1,29% 
M5 

Cal 10%  

PV 2% 

0 766,51 9,22 1,20% 

7 906,98 5,26 0,58% 7 1382,02 4,27 0,31% 

28 951,26 7,15 0,75% 28 2161,33 11,03 0,51% 

60 1400,96 8,15 0,58% 60 2668,92 8,37 0,31% 

M3  

 Cal 7%  

PV 2% 

0 759,78 9,87 1,30% 
M6 

Cal 10%  

PV 5% 

0 782,60 7,44 0,95% 

7 1044,25 11,01 1,05% 7 1535,86 12,78 0,83% 

28 1733,54 9,87 0,57% 28 2535,92 9,54 0,38% 

60 1933,79 8,74 0,45% 60 2882,85 8,33 0,29% 

Fonte: A autora (2022). 

 

A Tabela 17 apresenta a análise de variância das amostras testadas, como na análise 

anterior, o P-Valor da função F de Fisher-Snedecor para a energia intermediária foi menor que 

5%. Dessa forma entende-se que existem grupos amostrais que possuem diferenças 

significativas entre si com grau de confiabilidade de 95%. 

Para identificar os grupos que são diferentes significativamente, foi realizada a análise 

através do teste de Tukey-Kramer. Os resultados estão apresentados na Tabela 18 e para 

identificar se existem diferenças estatística, observa-se a letra associada a resistência não possui 

nenhuma repetição em outros grupos. 
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Tabela 17 - Análise de variância da resistência à compressão para energia intermediária 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 4,6269E7 27 1,71367E6 24392,36 0,0000 

Não Explicada 5901,35 84 70,2542   

Total  4,62749E7 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

Tabela 18 - Variação da resistência à compressão a 0, 7, 28 e 60 dias em função da adição de teores de cal 

e PV para energia de compactação intermediária 

Misturas 
Materiais Resistência à compressão (kPa) 

Cal (%) PV (%) RC-0d RC-7d RC-28d RC-60d 

Solo -- -- 862,46 PO 858,92 P 871,65 PO 875,89 PO 

M1 3 2 832,64 Q 884,56 ON 907,96 M 1201,36 I  

M2 3 5 772,44 SR 906,98 NM 951,26 L 1400,96 H 

M3 7 2 759,78 S 1044,25 K 1733,54 F 1933,79 E 

M4 7 5 719,27 T 1087,54 J 1930,18 E 2163,60 D 

M5 10 2 766,51 SR 1382,02 H 2161,33 D 2668,92 B 

M6 10 5 782,60 R 1535,86 G 2535,92 C 2882,85 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Por meio da análise de comparação de médias, pode-se observar que os resultados de 

qu em relação ao tempo de cura, não houve diferenças significativas, simbolizada pela letra P. 

Bem como, a mistura M1 para 7 dias de cura também apresentou semelhança estatística com o 

solo, indicado pela letra O. 

  Outros grupos amostrais que mostraram semelhanças estatísticas foram, a M5 em 7 

dias e M2 com tempo de cura de 60 dias, M4 em 28 dias e M3 em 60 dias e por fim, M4 em 60 

dias e M5 em 28 dias. Esses elementos possuem uma característica semelhante, ao aumentar o 

teor de cal ou PV, o qu se desenvolve de forma mais rápida, entre 7 e 28 dias. 

O software de análise estatística classifica os resultados em ordem crescente, da forma 

em que o grupo A possui o maior valor entre os resultados e, consequentemente, o grupo T 

possui o valor mais baixo das resistências.  

As resistências médias foram plotadas no gráfico abaixo (Figura 32), para facilitar a 

apresentação e visualização dos dados, bem como, se o qu supre as especificações no emprego 

de sub-base de pavimentos (DER, 2018). 
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Figura 32 - Resistência à compressão simples do solo e misturas – EI 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

No gráfico pode-se observar que as misturas M1 e M2 apresentam um discreto 

aumento no qu em relação ao M1 entre o tempo de cura de 7 a 28 dias com um aumento de 

2,64% e elevando para 32,3% para 60 dias. O mesmo comportamento foi observado na M2 que 

entre 7 e 28 dias apresentou um incremento de 4,9% e posteriormente para 47,3% com 60 dias. 

Essa tendência pode ser indicada pelo baixo teor de cal presente na mistura e assim o 

insuficiente para acelerar o processo de reações pozolânicas, necessitando de mais tempo para 

elas ocorrerem.  

Para as misturas M3, M4, e M6 nota-se que a diferença entre as resistências de 28 para 

60 dias são menores, comparadas com os tempos anteriores, esse comportamento foi observado 

nas misturas M5 e M6 para as amostras compactadas com energia normal.  

Em relação ao uso desse material para fins de sub-base de pavimentação, as misturas 

M6 e M5 supriram a especificação de obter qu de no mínimo 1200 kPa em 7 dias de cura. As 

misturas possuem o maior teor de cal (10%) e os teores de 2% e 5% de PV, tendo seus valores 

médios de resistência de 1382 kPa para M5 e 1535 kPa para M6. Dessa forma pode-se indicar 

que as misturas M5 e M6 compactados na energia intermediária podem ser utilizados para sub-

base de pavimentos. 

 A comparação com os resultados obtidos por Baldovino (2018) para a energia 

intermediária estão indicados na Tabela 19. Os resultados base (solo puro) obtidos pelo autor 

são consideravelmente mais baixos do que os encontrados no presente trabalho. Porém, 

comparando-se o ganho de resistência entre tempos de cura, foi possível observar que o maior 

ganho de resistência foi entre 15 e 30 dias de cura para a mistura com 5%, chegando a triplicar 
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o qu. Para o solo tratados com cal e PV, os maiores ganhos de resistência para até 7 dias foram 

para M5 e M6 (80 – 96%), entre 7 e 28 dias foi para M4 (77%) e entre 30 e 60 dias foi para M2 

(47%). 

 

Tabela 19 - Resultados de resistência à compressão simples para 3, 5, 7 e 9% de cal - EI 

Mistura 
Resistência à compressão (kPa) 

RC - 15d RC - 30d RC - 60d RC - 90d 

JA - Solo 400 409 400 373 

JA - 3% 415 810 1002 1060 

JA - 5% 480 1440 1640 1745 

JA - 7% 890 1790 1994 2070 

JA - 9% 1135 1870 1996 2270 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

Observando os resultados de 15 dias de cura, nota-se que mesmo com o maior teor de 

cal utilizado (9%) esse solo estabilizado não seria indicado para uso em pavimentações, em 

contrapartida com a adição de 2% de vidro, o solo se enquadra nessa função conforme a 

especificação do DER (2018).   

 

4.4.3 Energia Modificada 

Os resultados obtidos através do ensaio de resistência à compressão simples em 

energia modificada, foram tratados através de estatística básica, como o cálculo da média para 

cada grupo amostral, desvio padrão e coeficiente de variação. Esses resultados são apresentados 

na Tabela 20.  

Inicialmente é possível observar o aumento do qu entre energias de compactação, pode-

se citar o solo, que de 324 kPa foi para 862 kPa atingindo assim o valor de 1211 kPa. Com o 

aumento na energia de compactação, os vazios são reduzidos e assim formando uma matriz 

mais densa e resistente. 

Como na energia normal e intermediária, ganho de resistência em relação ao tempo foi 

notável. Por exemplo, na mistura M4 com 7% de cal e 5% de PV com 0 dia o qu foi de 1196 

kPa e após 60 dias foi registrado o valor de 2955 kPa. Na mesma condição para a mistura M6, 

composta por 10% de cal e 5% de PV, no dia inicial registou-se 1196 kPa e posteriormente 

4086 kPa para 60 dias, um aumento de 38,3% entre as misturas. 
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Tabela 20 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à compressão simples – EM 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 1211,93 4,72 0,39%      
7 1213,69 7,39 0,61%      

28 1214,08 6,38 0,53%      
60 1224,20 7,69 0,63%      

M1 - 

Cal 3%  

PV 2% 

0 1203,53 2,15 0,18% 

M4 - 

Cal 7%  

PV 5% 

0 1196,58 2,30 0,19% 

7 1260,86 5,49 0,44% 7 1631,02 6,65 0,41% 

28 1513,23 3,62 0,24% 28 2554,11 9,09 0,36% 

60 1605,66 3,00 0,19% 60 2955,54 4,93 0,17% 

M2 - 

Cal 3%  

PV 5% 

0 1196,91 8,22 0,69% 

M5 - 

Cal 10%  

PV 2% 

0 1205,70 8,50 0,70% 

7 1282,20 2,07 0,16% 7 1708,67 3,03 0,18% 

28 1555,17 6,80 0,44% 28 3100,65 5,79 0,19% 

60 1636,31 7,05 0,43% 60 3400,36 8,43 0,25% 

M3 - 

Cal 7%  

PV 2% 

0 1199,62 2,96 0,25% 

M6 - 

Cal 10%  

PV 5% 

0 1196,15 3,64 0,30% 

7 1600,82 7,42 0,46% 7 1800,87 8,37 0,47% 

28 2203,34 2,82 0,13% 28 3350,89 6,16 0,18% 

60 2647,28 2,55 0,10% 60 4086,56 5,42 0,13% 

Fonte: A autora (2022). 

 

Após o cálculo dos parâmetros básicos da estatística, foi realizado a análise de 

variância para identificação da existência de diferenças estatísticas (Tabela 21). De acordo com 

o valor encontrado de P-Valor da função F, existem diferenças estatísticas entre as misturas 

com confiabilidade de 95%.  

 

Tabela 21 - Análise de variância da resistência à compressão para energia modificada 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 7,58117E7 27 2,80784E6 80827,72 0,0000 

Não Explicada 2918,04 84 34,7386   

Total  7,58146E7 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

Ao identificar a existência de diferenças estatísticas, foi analisado através da 

comparação das médias pelo teste de Tukey-Kramer, quais grupo de misturas seriam ou não 

diferentes estatisticamente. A Tabela 22 apresenta a análise obtida pelo método e identifica a 

relação entre os valores que não são diferentes significativamente. 

A análise aponta que os resultados iniciais tanto para o solo quanto para as demais 

misturas não possuem diferença significativa, devido a letra S indicada ao lado da média, 
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presente em todos as médias amostrais citadas acima. Também pode-se notar que as resistências 

do solo em diferentes tempos de cura, possuem a mesma tendencia (R e Q). 

 

Tabela 22 - Variação da resistência à compressão a 0, 7, 28 e 60 dias em função da adição de teores de cal 

e PV para energia de compactação modificada 

Misturas 
Materiais Resistência à compressão (kPa) 

Cal (%) PV (%) RC-0d RC-7d RC-28d RC-60d 

Solo -- -- 1211,93 SQR 1213,69 RQ 1214,08 RQ 1224,2 Q 

M1 3 2 1203,53 SR 1260,86 P 1513,23 N 1605,66 L 

M2 3 5 1196,91 S 1282,2 O 1555,17 M 1636,31 K 

M3 7 2 1199,62 SR 1600,82 L 2203,34 H 2647,28 F 

M4 7 5 1196,58 S 1631,02 K 2554,11 G 2955,54 E 

M5 10 2 1205,7 SR 1708,67 J 3100,65 D 3400,36 B 

M6 10 5 1196,15 S 1800,87 I 3350,89 C 4086,56 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Outro ponto de semelhança ocorre para a M1 em 60 dias e M3 em 7 dias, marcadas 

com a letra L, onde seus valores são de 1605 kPa e 1600kPa, respectivamente. Além do tempo 

de cura, a diferença entre essas duas misturas é o teor de cal, sendo de 3% para M1 e 7% para 

M3, ambas possuem o mesmo teor de PV (5%). O comportamento pode ser justificado devido 

a maior concentração de hidróxido de cálcio combinado com a sílica presente no PV. Houveram 

as reações que formam compostos cimentícios, obtendo o ganho de resistência em menor 

tempo.  

Através do software utilizado para a análise de comparação de médias, os itens são 

organizados de forma crescente, onde a letra A apresenta o maior valor de média encontrado e 

assim sucessivamente. O maior qu registrado foi para a M6 em 60 dias, totalizando em 4086 

kPa, além de registrar um aumento de aproximadamente 3,5 vezes se comparada a mesma 

mistura em seu tempo inicial. 

A Figura 33 apresenta os gráficos de qu para a energia modificada em relação ao solo 

e as misturas para 0, 7, 28 e 60 dias. Com o gráfico é possível observar que, seguindo a mesma 

tendência das energias de compactação normal e intermediária, as misturas M1 e M2 possuem 

um crescimento discreto em relação ao tempo de cura, comparadas com as demais misturas. 

Nota-se, através de visualização gráfica, que os maiores picos de resistência ocorreram 

entre 7 e 28 dias, com um acréscimo de 20% em M1, para 86% em M6. Pode-se indicar que as 

reações que proporcionam o aumento na resistência ocorreram de forma mais efetiva nesses 21 

dias.  
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Figura 33 - Resistência à compressão simples do solo e misturas – EM 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

Segundo a especificação do DER (2018), para o material ser indicado para sub-base 

de pavimentos deve obter no mínimo o qu de 1,2 MPa em 7 dias de cura. Em relação a energia 

modificada, tanto o solo quanto as misturas em tempo inicial (0 dia), quase atingiram o valor 

mínimo especificado. Em 7 dias de cura, todas as misturas ultrapassaram o requisito mínimo. 

Dessa forma, as misturas M1, M2, M3, M4, M5 e M6 podem ser aplicados como material para 

sub-base. 

A Tabela 23 apresenta os resultados de qu para a energia modificada de compactação 

realizado por Baldovino (2018), para os teores de 3%, 5%, 7% e 9% de cal. 

  

Tabela 23 - Resultados de resistência à compressão simples para 3, 5, 7 e 9% de cal - EM 

Mistura 
Resistência à compressão (kPa) 

RC - 15d RC - 30d RC - 60d RC - 90d 

JA - Solo 745 746 750 750 

JA - 3% 1270 1155 1285 1570 

JA - 5% 1690 2060 2178 2345 

JA - 7% 1695 2110 2475 2665 

JA - 9% 2290 2840 3045 3345 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

Comparando os resultados obtidos por Baldovino (2018) e as resistências obtidas no 

presente trabalho, é possível observar que existe uma diferença de aproximadamente 400 kPa 

entre os valores de qu do solo aqui analisado e do autor supracitado.  

Correlacionando a mistura JA-7% com os resultados de resistência para M3 e M4, no 

qual compartilham o mesmo teor de cal, é possível notar que para o tempo de cura de 30 dias, 

o qu foi de 2110 kPa, subindo para 2203 kPa quando 2% de PV foi adicionado e 2554 kPa 
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quando se adicionou 5% de PV.  Assim, para 60 dias de cura, o autor indicou o qu de 2575 kPa, 

com a inclusão de 2% de PV a resistência chegou em 2647 kPa e para 5% atingiu 2955 kPa. 

Nota-se que a utilização de 5% de PV, tanto para 30 quanto para 60 dias teve um aumento de 

21 % e 15%, respectivamente.  

Nota-se de maneira que ao adicionar teores de PV, principalmente em 5% há um ganho 

significativo de resistência à compressão simples nos primeiros dias de cura (0 – 28 dias). 

Satisfazendo o objetivo da estabilização do solo, ou seja, ganho de resistência. Além disso, 

contribui para que o acréscimo de resistência ocorra de forma mais rápida, devido as reações 

relacionadas as composições químicas do PV associadas com a cal. 

 

4.5 ENSAIOS DE RESISTENCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

As análises dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral (qt) estarão 

dispostas em 3 tópicos, a saber: energia de compactação normal, intermediária e modificada.   

 

4.5.1 Energia Normal 

Os resultados médios, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à tração 

por compressão diametral na energia normal, para o solo e as 6 misturas são mostradas na 

Tabela 24. 

Nota-se que o coeficiente de variação das amostras submetidas ao ensaio de tração por 

compressão diametral foi maior comparado aos ensaios de compressão simples. Essa 

variabilidade pode ser justificada pelo manuseio da prensa, sendo difícil estabilizar o corpo de 

prova na prensa e heterogeneizar as amostras. 

Através dos parâmetros básicos da estatística é possível realizar a análise de variância 

e identificar se existem diferenças reais entre os materiais. De acordo com a Tabela 25, como o 

P-valor da função F obteve um valor menor que 5% existem diferenças estatísticas 

significativas. 

Após a análise de variância, pode-se realizar o teste de Tukey-Kramer para 

comparação de médias e estimar quais amostras possuem diferenças estatísticas significativas 

com 95% de nível de confiança. Os resultados do método de comparação de médias são 

apresentados na Tabela 26. 
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Tabela 24 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à tração por compressão 

diametral – EN 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 35,57 0,69 1,95%      
7 38,32 1,08 2,82%      
28 37,56 1,20 3,19%      
60 36,85 1,44 3,91%      

M1  

 Cal 3%  

PV 2% 

0 32,90 0,79 2,42% 
M4 

Cal 7%  

PV 5% 

0 36,58 0,98 2,67% 

7 53,67 1,17 2,19% 7 122,90 1,16 0,94% 

28 68,00 0,94 1,38% 28 141,16 1,18 0,84% 

60 78,71 0,89 1,13% 60 172,49 2,14 1,24% 

M2  

 Cal 3%  

PV 5% 

0 33,54 1,33 3,96% 
M5 

Cal 10%  

PV 2% 

0 34,74 0,57 1,63% 

7 57,77 1,01 1,74% 7 132,21 1,02 0,77% 

28 71,46 0,58 0,82% 28 182,07 1,40 0,77% 

60 87,26 1,05 1,21% 60 238,34 1,31 0,55% 

M3  

 Cal 7%  

PV 2% 

0 35,82 1,36 3,81% 
M6 

Cal 10%  

PV 5% 

0 38,49 0,73 1,90% 

7 107,58 1,20 1,11% 7 143,24 1,18 0,82% 

28 119,03 1,07 0,90% 28 294,64 1,55 0,53% 

60 152,30 1,59 1,05% 60 351,41 1,70 0,49% 

Fonte: A autora (2022). 

 

Tabela 25 - Análise de variância da resistência à tração por compressão diametral para energia normal 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 748727, 27 27730,6 19122,94 0,0000 

Não Explicada 121,81 84 1,45012   

Total  748848, 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

Tabela 26 - Variação da resistência à tração por compressão diametral a 0, 7, 28 e 60 dias em função da 

adição de teores de cal e PV para energia de compactação normal 

Misturas 
Materiais Resistência à tração por compressão diametral (kPa) 

Cal (%) PV (%) RT-0d RT-7d RT-28d RT-60d 

Solo -- -- 35,57 UTSR 38,32 R 37,56 SR 36,85 SR 

M1 3 2 32,90 U 53,67 Q 68,00 O 78,71 M 

M2 3 5 33,54 UT 57,77 P 71,46 N 87,26 L 

M3 7 2 35,82 UTSR 107,58 K 119,03 J 152,30 F 

M4 7 5 36,58 TRS 122,90 I 141,16 G 172,49 E 

M5 10 2 34,74 UTS 132,21 H 182,07 D 238,34 C 

M6 10 5 38,49 R 143,24 G 294,64 B 351,41 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Os resultados obtidos através do ensaio de resistência para as 6 misturas no tempo 

inicial (0 d) e o solo nos 4 tempos de cura não possuem diferenças significativas, ou seja, 

estatisticamente são consideradas semelhantes.  

Outro caso de semelhança entre médias é a mistura M4 com tempo de cura de 28 dias 

e a M6 com cura de 7 dias. Como mencionado nas outras análises, a maior disponibilidade da 
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cal com o teor de PV pode provocar a formação de produtos cimentícios de forma mais rápida, 

aumentando a resistência em menor tempo de cura. As demais misturas possuem diferenças 

estatísticas entre as suas resistências médias. 

Para facilitar a visualização dos resultados, plotou-se um gráfico com as resistências 

médias obtidas através do ensaio de resistência à tração por compressão diametral (Figura 34). 

Onde pode-se observar o comportamento da resistência em relação ao tempo de cura das 

misturas. Nas misturas M3, M4 e M5 ocorreu o ganho de resistência entre o tempo inicial (0 d) 

e 7 dias de cura, bem como para a M6 entre o tempo de 7 e 28 dias. 

 

Figura 34 - Resistência à tração por compressão diametral do solo e misturas – EN 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

A mistura M6, com 10% de cal e 5% de PV, com 60 dias de cura, teve um aumento de 

9 vezes na sua resistência à tração comparada com a qt inicial. Para o M5 que possui o mesmo 

teor de cal e 2% de PV, o acréscimo foi de 6 vezes em seu qt. 

Comparando os valores obtidos no presente estudo (Tabela 26) com os resultados 

apresentados na Tabela 27 (BALDOVINO, 2018), observa-se que as resistências iniciais deste 

solo são 18% maiores. No entanto, a resistência com 7 dias e 7% de cal, supera os resultados 

encontrados pelo autor em 15 dias de cura, onde obteve o qt de 101 kPa para 15 dias e o qt de 

122 kPa para M4 com tempo de cura de 7 dias. 
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Tabela 27  - Resultados de resistência à tração por compressão diametral para 3, 5, 7 e 9% de cal - EN 

Mistura 

Resistência à tração por compressão 

diametral (kPa) 

RT - 15d RT - 30d RT - 60d RT - 90d 

JA - Solo 43 45 43 42 

JA - 3% 56 66 71 74 

JA - 5% 74 84 99 107 

JA - 7% 101 106 160 193 

JA - 9% 127 170 242 260 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

4.5.2 Energia Intermediária 

A Tabela 28 apresenta os parâmetros básicos estatísticos do ensaio de resistência à 

tração por compressão diametral para a energia intermediária. São indicados a média das 

resistências, o desvio padrão e o coeficiente de variância.  

 

Tabela 28 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à tração por compressão 

diametral – EI 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 95,15 2,05 2,16%      
7 94,61 1,32 1,39%      
28 93,72 2,76 2,94%      
60 94,10 0,98 1,04%      

M1  

 Cal 3%  

PV 2% 

0 93,82 2,68 2,86% 
M4 

Cal 7%  

PV 5% 

0 88,11 1,61 1,83% 

7 102,03 2,03 1,99% 7 154,55 3,14 2,03% 

28 115,19 2,80 2,43% 28 318,81 5,76 1,81% 

60 122,47 3,14 2,57% 60 385,36 7,03 1,82% 

M2  

 Cal 3%  

PV 5% 

0 93,45 2,48 2,65% 
M5 

Cal 10%  

PV 2% 

0 87,75 3,60 4,10% 

7 115,40 2,01 1,74% 7 187,54 1,99 1,06% 

28 137,16 3,01 2,20% 28 351,61 5,55 1,58% 

60 173,31 3,84 2,21% 60 430,86 8,86 2,06% 

M3  

 Cal 7%  

PV 2% 

0 90,32 2,41 2,67% 
M6 

Cal 10%  

PV 5% 

0 84,07 2,10 2,50% 

7 135,21 1,86 1,37% 7 223,10 6,14 2,75% 

28 287,79 3,17 1,10% 28 448,83 4,03 0,90% 

60 350,67 7,24 2,06% 60 485,71 7,40 1,52% 

Fonte: A autora (2022). 

 

Repara-se que com o aumento da energia de compactação, normal para intermediária, 

há um aumento no qt do solo, de aproximadamente 35 kPa para 94 kPa. O coeficiente de 

variância é maior se comparado a esse mesmo coeficiente para a resistência à compressão 

simples como mencionado no Item 4.5.1. 
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Com os parâmetros básicos estatísticos definidos, pode-se realizar a análise de 

variância para a verificação de diferenças significativas. A Tabela 29 apresenta os resultados 

obtidos pela análise de variância, onde o P-Valor da função F de Fischer-Snedecor foi menor 

que 0,05, ou seja, menor que 5%. Dessa forma, comprova-se a existência de diferenças 

estatísticas significativas nos resultados médios da resistência.  

 

Tabela 29 - Análise de variância da resistência à tração por compressão diametral para energia 

intermediária 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 1,82882E6 27 67733,9 3921,79 0,0000 

Não Explicada 1450,78 84 17,2712   

Total  1,83027E6 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

 Sabendo-se da existência de diferenças significativas, realiza-se o teste de Tukey-

Kramer para comparação entre as médias e, assim, identificar os materiais que possuem ou não 

diferenças significativas com 95% de confiabilidade. Os resultados obtidos através do método 

de comparação de médias são apresentados na Tabela 30. 

Através do teste de Tukey-Kramer, foi possível observar que tanto as misturas em 

tempo inicial (0 d), quanto para o solo em todos os tempos de cura, não possuem diferenças 

significativas entre as os resultados de qt. Nota-se que os valores de resistência para M1 em 28 

e 60 dias, são considerados semelhantes estatisticamente. 

 

Tabela 30 - Variação da resistência à tração por compressão diametral a 0, 7, 28 e 60 dias em função da 

adição de teores de cal e PV para energia de compactação intermediária 

Misturas 
Materiais Resistência à tração por compressão diametral (kPa) 

Cal (%) PV (%) RT-0d RT-7d RT-28d RT-60d 

Solo -- -- 95,15 ON 94,61 ON 93,72 ON 94,10 ON 

M1 3 2 93,82 ON 102,03 N 115,19 M 122,47 M 

M2 3 5 93,45 ON 115,40 M 137,16 L 173,31 J 

M3 7 2 90,32 O 135,21 L 287,79 G 350,67 E 

M4 7 5 88,11 O 154,55 K 318,81 F 385,36 D 

M5 10 2 87,75 O 187,54 I 351,61 E 430,86 C 

M6 10 5 84,07 O 223,10 H 448,83 B 485,71 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Para facilitar a visualização dos resultados do ensaio de qt, plotou-se um gráfico 

apresentado na Figura 35. Constata-se que na mistura M2 há um crescimento linear na 

resistência.  
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Figura 35 - Resistência à tração por compressão diametral do solo e misturas – EI 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Nota-se uma similaridade entre M3, M4, M5 e M6, o qt praticamente dobra entre o 

tempo de cura de 7 e 28 dias. Na mistura M6 observa-se um aumento no qt de 165% entre o 

tempo inicial e 7 dias, posteriormente dobra em 7 e 28 dias e por fim possui um discreto 

acréscimo de 8% entre 28 e 60 dias. 

Para fins de comparação, e verificação da ação do PV nas misturas solo-cal, os 

resultados de Baldovino (2018) são apresentados na Tabela 31. O solo estudado por esse autor 

foi extraído da mesma região que o solo da presente pesquisa, ambos os solos pertencentes a 3ª 

camada da Formação Guabirotuba. 

 

Tabela 31 - Resultados de resistência à tração por compressão diametral para 3, 5, 7 e 9% de cal - EI 

Mistura 

Resistência à tração por compressão 

diametral (kPa) 

RT - 15d RT - 30d RT - 60d RT - 90d 

JA - Solo 58 52 52 57 

JA - 3% 81 84 103 123 

JA - 5% 148 171 211 240 

JA - 7% 191 232 263 310 

JA - 9% 153 292 315 422 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

Os resultados obtidos nas misturas M3 e M4 dessa pesquisa foram comparados com a 

amostra JA-7%, pois possuem o mesmo teor de cal. Para 7 dias, M3 e M4, tiveram resistências 

inferiores ao JA-7% em 15 dias. Já para 28-30 dias as qt foram de 288 kPa e 319 kPa para M3 

e M4 respectivamente, a amostra com apenas 7% de cal atingiu 232 kPa no mesmo período. E 
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os resultados para 60 dias quando adicionado teores de vidro, foram superiores aos resultados 

indicados pelo autor em 90 dias. 

 

4.5.3 Energia Modificada 

A Tabela 32 apresenta as médias do ensaio de resistência à tração por compressão 

diametral, o desvio padrão e o coeficiente de variação do grupo amostral para o solo e as 

misturas na energia modificada. 

Devido ao aumento do peso específico seco, com a compactação em energia 

modificada, observa-se um aumento no qt do solo, de aproximadamente 35 kPa em energia 

normal, para 199 kPa para energia modificada. 

 

Tabela 32 - Média, desvio padrão e coeficiente de variação da resistência à tração por compressão 

diametral – EM 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mistura 
TC 

(dias) 

Média 

(kPa) 

Desvio 

Padrão 

(kPa) 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Solo 

0 199,15 1,82 0,92%      
7 194,69 1,82 0,93%      
28 199,81 1,88 0,94%      
60 201,59 2,03 1,00%      

M1  

 Cal 3%  

PV 2% 

0 198,12 1,54 0,78% 
M4 

Cal 7%  

PV 5% 

0 197,33 2,07 1,05% 

7 216,34 2,15 0,99% 7 304,52 3,32 1,09% 

28 229,89 2,25 0,98% 28 405,07 3,35 0,83% 

60 248,23 3,56 1,43% 60 453,13 3,02 0,67% 

M2  

 Cal 3%  

PV 5% 

0 193,63 2,88 1,49% 
M5 

Cal 10%  

PV 2% 

0 198,82 4,43 2,23% 

7 220,68 1,34 0,61% 7 415,40 2,14 0,52% 

28 238,24 4,22 1,77% 28 462,37 5,48 1,19% 

60 259,51 3,36 1,30% 60 570,27 2,13 0,37% 

M3  

 Cal 7%  

PV 2% 

0 194,63 1,01 0,52% 
M6 

Cal 10%  

PV 5% 

0 197,76 1,60 0,81% 

7 276,70 4,92 1,78% 7 441,32 5,47 1,24% 

28 386,45 2,63 0,68% 28 527,23 1,68 0,32% 

60 405,90 3,32 0,82% 60 669,77 5,48 0,82% 

Fonte: A autora (2022). 

 

Com os parâmetros de média, desvio padrão e coeficiente de variação é possível 

realizar a análise de variância dos resultados obtidos neste ensaio. Os resultados da análise de 

variáveis estão indicados na Tabela 33 

Na análise de variância, se a resultante do P-Valor for menor que 0,05, considera-se 

que existe diferenças significativas entre as médias da resistência à tração. Porém, essa análise 
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não indica quais são as médias que possuem ou não diferenças estatísticas. Devido a isso, é 

necessário utilizar o método de comparação de médias de Tukey-Kramer. 

 

Tabela 33 - Análise de variância da resistência à tração por compressão diametral para energia 

modificada 

Fonte da 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 
GL 

Quadrados 

Médios 

Função F 

(Fischer-Snedecor) 
P-Valor 

Explicada 2,01118E6 27 74488,3 7416,99 0,0000 

Não Explicada 843,605 84 10,0429   

Total  2,01203E6 111    

Fonte: A autora (2022). 

 

Através da comparação entre as médias, foi possível verificar se as amostras possuem 

diferenças significativas. Os resultados do teste de Tukey-Kramer são indicados na Tabela 34, 

as letras associadas as resistências médias sinalizam se existe semelhança estatística, desse 

modo, letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

Tabela 34 - Variação da resistência à tração por compressão diametral a 0, 7, 28 e 60 dias em função da 

adição de teores de cal e PV para energia de compactação modificada 

Misturas 
Materiais Resistência à tração por compressão diametral (kPa) 

Cal (%) PV (%) RT-0d RT-7d RT-28d RT-60d 

Solo -- -- 199,15 P 194,69 P 199,81 P 201,59 P 

M1 3 2 198,12 P 216,34 O 229,89 N 248,23 M 

M2 3 5 193,63 P 220,68 O 238,24 N 259,51 L 

M3 7 2 194,63 P 276,70 K 386,45 I 405,90 H 

M4 7 5 197,33 P 304,52 J 405,07 H 453,13 E 

M5 10 2 198,82 P 415,4 G 462,37 D 570,27 B 

M6 10 5 197,76 P 441,32 F 527,23 C 669,77 A 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas a um nível de confiança de 95%. 

Fonte: A autora (2022). 

 

Conforme a análise realizada para as demais energias de compactação, tanto o solo 

para todos os tempos de cura, quanto para as misturas em tempo inicial, não há diferenças 

estatísticas, ou seja, são semelhantes estatisticamente, as misturas M1 e M2 nos tempos de cura 

de 7 e 28 dias também não possuem diferenças significativas entre si. Para as demais categorias, 

as suas médias são consideradas diferentes estatisticamente com nível de confiança de 95%. 

Os resultados foram plotados em gráfico de barras (Figura 36) para melhorar a 

visualização e facilitar as análises.  Tanto para a mistura M1, quanto para M2, observa-se 

discreto crescimento linear da resistência em relação ao tempo. Entre a mistura M3 e M4 

também houve comportamento semelhante em ralação ao ganho de resistência ao longo do 
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tempo, entre 0 e 7 dias houve um aumento de 42% e 52%, respectivamente, e entre 7 e 28 dias 

foi de 39% e 33%. 

 

Figura 36 - Resistência à tração por compressão diametral do solo e misturas – EM 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Nas misturas M5 e M6 que possuem o teor de cal de 10% e teor de PV de 2% e 5% 

respectivamente, foi possível observar que a resistência à tração praticamente dobrou entre o 

tempo inicial e 7 dias de cura. Nota-se que com o aumento do teor de cal, maior será o ganho 

de resistências nos 7 primeiros dias. 

A Tabela 35 apresenta os resultados por Baldovino (2018) para um solo da mesma 

região do solo da presente pesquisa. O autor pesquisou a influência de vários teores de cal para 

o melhoramento do solo. Esses resultados servem como base para identificar se o PV influência 

na melhoria do solo. 

 

Tabela 35 - Resultados de resistência à tração por compressão diametral para 3, 5, 7 e 9% de cal - EM 

Mistura 

Resistência à tração por compressão 

diametral (kPa) 

RT - 15d RT - 30d RT - 60d RT - 90d 

JA - Solo 85 85 85 85 

JA - 3% 146 125 245 254 

JA - 5% 239 296 329 358 

JA - 7% 258 370 400 478 

JA - 9% 291 451 500 588 

Fonte: Adaptado Baldovino (2018). 

 

Para comparação entre resistência, o teor de cal escolhido foi de 7%. Em relação aos 

primeiros dias de cura, o autor obteve o valor de 258 kPa, já para 7 dias de cura as misturas 

com cal e PV atingiram o valor de 276 kPa e 304 kPa para M3 e M4 respectivamente. Para o 
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tempo de cura de 30 dias, a resistência para a mistura apenas com a cal chegou em 370 kPa, e 

as misturas com 2 e 5% de PV obtiveram os resultados de 386 kPa e 405 kPa, respectivamente. 

Para 60 dias, a mistura JA-7% resultou em 400 kPa, e as misturas M3 e M4 resultaram em 406 

kPa e 453 kPa, respectivamente. 

De forma geral, observou-se uma elevação na resistência à tração por compressão 

diametral conforme o aumento da energia de compactação, esse comportamento deve-se ao 

aumento do peso específico seco máximo das amostras. Porém notou-se que em relação ao 

ganho relativo, ou seja, a porcentagem de ganho foi maior na energia normal chegando a 875% 

para M6 em um período de 60 dias.  

Observou-se também que os maiores acréscimos de resistência ocorreram entre 0 e 28 

dias, semelhante a resistência à compressão simples, dessa forma acelerando o processo de 

ganho de resistência. Esse comportamento é justificado por Filho (2019), com a disponibilidade 

imediata dos componentes químicos da cal associados com a sílica amorfa presente no PV, as 

reações que formam materiais com propriedades cimentantes de forma mais rápida, comparadas 

ao sistema solo-cal. 

 

4.6 ANÁLISE MINERALÓGICA (DRX) E MICROESTRUTURAL (MEV) DAS 

MISTURAS 

Para caracterizar as misturas de solo, cal e PV, foi realizado o ensaio de difratometria 

de raio-X (DRX) para todas as misturas (Figura 38 e 39), sendo que os testemunhos utilizados 

para este procedimento foram obtidos de corpos de prova (CPs) rompidos nos ensaios de 

resistência. As análises foram executadas com o objetivo de comparar com o difratograma do 

solo (Figura 37) e verificar a ocorrência de modificação em relação a composição mineralógica. 

De forma geral foi possível observar entre as amostras analisadas a presença dos 

minerais quartzo, hematita e caulinita. Já a montmorilonita não foi detectada no difratogramas 

das misturas, entretanto pode-se perceber um comportamento semelhante dos picos na faixa de 

incidência entre 20° e 25° que para o solo foi identificado como montmorilonita e nas misturas 

aponta como caulinita. 
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Figura 37 - Difratograma do solo 

 

Fonte: A autora (2022). 

 

Figura 38 - Difratograma das misturas M1, M2 e M3 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Outros minerais foram encontrados nas análises, como: malladrite, hedebergite, 

nordstrandite e corídon, dentre os elementos contidos na composição química desses minerais, 

pode-se citar a sílica, ferro, cálcio e sódio, que estão presentes tanto no solo quanto na cal e o 

PV. A identificação desses minerais pode ser justificada por uma possível contaminação 

durante a leitura e a correlação do banco de dados utilizado para a identificação dos minerais. 

O mineral coríndon é composto principalmente por óxido de alumínio, sendo a mesma 

composição encontrada no ensaio de FRX, esses elementos combinados com o hidróxido de 

cálcio podem formar o aluminato de cálcio hidratado, produtos das reações pozolânicas. 
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Figura 39 - Difratograma das misturas M4, M5 e M6 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada para todas as misturas (M1, 

M2, M3, M4, M5 e M6), os fragmentos utilizados para a análise foram retirados dos CPs 

rompidos dos ensaios de resistência mecânica. De forma geral as micrografias estão 

apresentadas com aumento de 1 kX e 5 kX sendo que a segunda imagem, demonstra a ampliação 

delimitada na primeira figura, onde serão realizados pontos de análise com espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) para identificação dos elementos químicos dos pontos indicados. A 

identificação dos minerais e formações devidos as reações entre o solo, cal e PV nas imagens 

do MEV, foram realizadas com base em comparações da literatura e em relação com a 

composição química desses materiais.  

A Figura 40 apresenta a micrografia da mistura M1, composta por solo, 3% de cal e 

2% de PV. Foi possível observar na superfície analisada que esse material possui tamanho de 

grãos variados, algumas áreas de coloração preta que podem ser identificados como vazios e 

uma estrutura que pode ser indicada como o argilomineral caulinita Figura 4040a).  

Ampliando a área B (Figura 40b) pode-se identificar cristais de montmorilonita e 

caulinita, esses minerais foram indicados no ensaio de DRX e por autores que estudaram os 

solos da Formação Guabirotuba (CUNHA, 2011; MUÑOZ, 2021; PEREIRA, 2004). Também 

foram encontradas formações de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e aluminato de cálcio 

hidratado (C-A-H), essas formações possuem um aspecto que aparentam géis ou película. O C-

S-H e C-A-H são os principais produtos das reações pozolânicas, produzidos através da reação 

da sílica e alumina com o hidróxido de cálcio. Essas estruturas também foram encontradas por 
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Baldovino (2021) em estudo com cal hidratada e PV e por Filho (2019) em sua pesquisa com 

cal de carbureto e PV. 

 

Figura 40 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura M1 – 3% cal e 2% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
K: caulinita, M: montmorilonita, CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
 

Através da análise de EDS (Figura 40c), foi possível determinar os elementos químicos 

presentes nos pontos selecionados. No ponto 1 e 2 foram encontrados carbono, oxigênio, 

magnésio, alumínio, sílica, cálcio, titânio e ferro. Já para o ponto 3 foi observado a ausência do 

cálcio e titânio. Os elementos encontrados na análise corroboram com a composição química 

encontrada nos ensaios de DRX e na combinação entre o FRX do solo, cal e o PV.  

Na Figura 41 apresenta-se as micrografias da mistura M2, que contêm solo, 3% de cal 

e 5% de PV. A Figura 41a esta ampliada 1 kX e pode-se observar alguns vazios na superfície 

da área analisada, aparentemente menos que a mistura anterior (M1) onde as partículas estavam 

mais espaçadas. Também foi observado que os grãos possuem grande variabilidade em relação 

ao seu tamanho, porém é possível visualizar estruturas mais densas se comparadas com a M1. 

Para analisar de forma mais ampliada, foi escolhida uma área que possuía um grande 

mineral identificado como caulinita (Figura 41b). Ao ampliar observou-se melhor a estrutura 

foliar da caulinita e formações de C-A-H e C-S-H. Na quantificação dos elementos químicos 

pela análise do EDS (Figura 41c), verificou-se que no ponto 1 possui maior teor de alumínio 

comparado com os demais pontos, que pode ser correlacionado com a formação de C-A-H. 

 



92 

 

 

Figura 41 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura M2 – 3% cal e 5% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
K: caulinita, CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
 

As micrografias da mistura M3, composta por solo, 7% cal e 2% PV são apresentadas 

na Figura 42. Com a análise da microestrutura da amostra pode-se observar a presença de vazios 

e os minerais caulinita e montmorilonita (Figura 42a). Em comparação com as misturas 

anteriores (M1 e M2) nota-se que as partículas presentes na amostra M3 estão mais 

aglomeradas, o que pode ser justificado pela ação cimentante dos produtos da reação 

pozolânica. 

Na Figura 42b foi ampliado a micrografia em 5 kX, sendo possível observar a 

formação de  agregados de grãos e C-S-H e C-A-H, como mencionado anteriormente possui 

aspecto de gel, dessa forma pode haver aumento da resistência mecânica do material. Em 

relação aos elementos químicos presentes nos pontos selecionados (Figura 42c), nota-se uma 

maior concentração de cálcio (0,91 – 1,24%)  comparadas as misturas M1 e M2, que pode ser 

justificado pelo aumento no incremento de cal na mistura, de 3% para 7%. 

As micrografias da mistura M4 (Figura 43a), constata-se a redução de vazios com o 

aumento do teor de PV. A mesma tendência foi observada nas misturas M1 e M2, que com o 

mesmo teor de cal (3%) e variação do PV de 2% para 5% obteve redução dos vazios em relação 

a área analisada. Pode-se visualizar a agregação dos grãos do solo com os produtos da reação 

entre a cal e o PV, e alguns cristais de montmorilonita e caulinita. 
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Figura 42 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura M3 – 7% cal e 2% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
K: caulinita, M: montmorilonita, CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
 

Quando ampliado a imagem em 5 kX (Figura 43b) notou-se que a aglomeração das 

partículas foi mais intensa que na mistura M3, o que pode ser explicado pelo aumento do PV 

na mistura, já que possui maior disponibilidade de sílica para ocorrer as reações pozolânicas, 

conforme mencionado por Filho (2019). Na área ampliada também foi possível observar as 

estruturas dos minerais caulinita e montmorilonita que aparentavam possuir partículas 

aglomeradas ao redor das estruturas o que pode contribuir para a estabilização desses minerais 

que são conhecidos pelo comportamento expansível. 

Sobre os elementos químicos dominantes na amostra M4 (Figura 43c), foi identificado 

pequenas concentrações de sódio (Na), elemento também encontrado por Baldovino (2021) nas 

análises de EDS de misturas de solo, cal e PV. O teor de cálcio variou entre 1,18 e 2,35%, 

havendo um aumento da concentração de sílica chegando a 16,90% se comparado com 11,90% 

em M3. A elevação da concentração da sílica no M4 pode ser justificada pelo aumento do teor 

PV na mistura, de 2% em M3 para 5% em M4. 

A Figura 44 apresenta as micrografias da mistura M5, composta por solo, 10% de cal 

e 2% de PV. Observa-se na superfície da área analisada a presença de matriz mais densa, 

comparada as misturas anteriores e, por consequência, menos vazios aparentes (Figura 44a). A 

área analisada por EDS foi escolhida devido a estrutura foliar da caulinita, aparentemente 

preenchida por partículas. Assim pode-se ampliar a área e identificar os componentes químicos 

dominantes nos pontos indicados.  
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Figura 43 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura 4 – 7% cal e 5% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
K: caulinita, M: montmorilonita, CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 

 

Ao ampliar a micrografia, foi possível visualizar formação de C-A-H e C-S-H sobre e 

entre as camadas da caulinita, que podem oferecer estabilidade a esse mineral, formando uma 

película sobre a superfície da estrutura, resultando, uma melhora na resistência do solo. Os 

elementos químicos indicados pelo EDS foram o carbono, oxigênio, magnésio, alumínio, sílica, 

cálcio, titânio e ferro. A concentração de cálcio e magnésio elevaram, devido ao aumento do 

teor de cal na mistura (10%).  

A análise da microestrutura da mistura M6 foi realizada com base nas micrografias 

apresentadas na Figura 45. Observa-se na mistura de solo com 10% de cal e 5% de PV, várias 

áreas com matriz densa, agregação das partículas e pequenos pontos de vazios (Figura 45a). 

Em comparação com as demais misturas, o M6 obteve a superfície mais densa, conforme as 

micrografias. Diferentemente das misturas anteriores não foi possível identificar estruturas 

semelhantes como a da caulinita e montmorilonita. 

De forma a visualizar o aspecto microestrutural de uma área de matriz densa, foi 

selecionado a região B (Figura 45b). Quando ampliado em 5 kX, notou-se que a superfície 

densa possuía aspecto de uma camada espessa de gel ou película sobre aglomerados de 

partículas. Essa estrutura pode ser identificada como produto das reações pozolânicas, o C-S-

H e C-A-H foram encontradas em menor proporção nas misturas anteriores. Em relação aos 

elementos químicos dominantes, a concentração de cálcio, magnésio e alumínio foram 
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semelhantes aos resultados da M5 e no ponto 2 houve um aumento na concentração de sílica, 

que pode ser explicado pelo aumento do teor de PV na mistura. 

 

Figura 44 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura 5 – 10% cal e 2% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
K: caulinita, CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 

 

Figura 45 - Imagens do MEV e tabela com os pontos de análise dos elementos químicos (EDS) para a 

mistura 6 – 10% cal e 5% PV (a) 1 kX (b) 5kX (c) elementos químicos dominantes 

 
CSH: silicato de cálcio hidratado e CAH: aluminato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado de CMCM UTFPR (2021). 
 

Através da análise das micrografias das misturas testadas, foi possível observar a 

diminuição dos poros presente na superfície com o aumento dos teores de cal e PV, bem como 
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o desenvolvimento de estrutura densa e sólida que corroboram com os resultados obtidos nos 

ensaios de resistência mecânica. Onde pode-se apontar que as misturas com o maior teor de cal 

(10%) e que variaram o teor de PV de 2% e 5% (M5 e M6) que obtiveram os melhores 

resultados de resistência à compressão e à tração, foram a que apresentaram redução dos poros 

e formação de matriz mais densa, assim justificando os resultados obtidos. 

 

4.7 RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À COMPRESSÃO SIMPLES 

DAS MISTURAS SOLO-CAL-PV 

Nos itens anteriores (4.4 e 4.5), foram apresentados os resultados de resistência à 

compressão simples e tração por compressão diametral para todas as misturas em diferentes 

tempos de cura (0, 7, 28 e 60 dias) e nas três energias de compactação (normal, intermediária e 

modificada). Esses resultados demostraram que com o aumento dos teores de cal e PV elevaram 

as resistências de qu e qt. 

A relação entre a resistência à tração por compressão diametral e à compressão simples 

é de suma importância para o estudo da mecânica dos solos cimentados artificialmente, pela 

mesma razão que ao obter uma dessas resistências, pode-se realizar a estimativa da outra. 

Para a identificação da relação entre essas duas resistências, plotou-se um gráfico com 

todos os valores correspondentes ao qt e qu. Primeiramente realizou-se a relação global entre a 

resistência à tração e compressão (Figura 46), ou seja, para todos os tempos de cura, teores de 

cal e PV e todas as energias de compactação, incluindo os resultados do solo puro. 

 

Figura 46 - Relação global de tração e compressão para solo e misturas solo-cal-PV 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 
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Nota-se que a relação global de qt e qu é de 0,16, onde possui o coeficiente de 

determinação (R2) de 0,98. A relação tração/compressão (qt/qu) é um parâmetro de grande 

utilidade, pois a partir de um valor real de resistência, pode-se estimar a outra associada de 

maneira rápida. 

Também foi determinada a relação direta qt/qu para cada tempo de cura testado, como 

apresentado na Figura 47. Pode-se observar que o menor índice obtido no tempo inicial (0 d) 

foi de 0,14, aumentando para 0,18 entre 0 e 7 dias. Por outro lado, houve uma redução do índice 

de 0,18 para 0,15 entre 7 e 28 dias de cura e posteriormente aumentou para 0,16 em 60 dias.  

 

Figura 47 - Relação entre tração e compressão simples para solo e misturas solo-cal-PV para os diferentes 

tempos de cura 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

 

O aumento do índice entre 0 e 7 dias pode ser explicado pelo desenvolvimento da 

resistência nos primeiros dias de cura, que foi observado principalmente nas misturas M5 e M6 

nas análises dos resultados de resistência a tração e compressão. Aos índices de 28 e 60 dias 

praticamente se igualam ao índice da relação global. 

Segundo Diambra el al. (2018) a relação entre resistência à tração e compressão 

simples vão depender das propriedades dos materiais cimentícios. Alguns autores determinaram 

a relação qt/qu, como por exemplo, Baldovino (2021) indicou os valores dos índices para um 

solo siltoso tratado com cal e PV como 0,11 para 7 dias, 0,19 para 28 dias e 0,16 para 90 dias. 

Baldovino (2018), determinou também o índice global de qt/qu 0,16 para diferentes teores de 

cal para um solo da Formação Guabirotuba com tempo de cura de 15, 30 e 90 dias. Consoli el 
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al. (2012) encontraram o valor do índice de 0,16 para um solo siltoso tratado com cal durante 

30 dias. 

Com base na literatura pode-se indicar que os valores de qt/qu variam entre 0,11 e 0,19, 

onde os valores obtidos na presente pesquisa, tanto global quanto direto, estão dentro do 

esperado. Pode-se citar também que a maior disponibilidade de hidróxido de cálcio e a sílica 

amorfa, encontradas na cal e no PV, as reações ocorrem mais rapidamente devido a 

disponibilidade imediata desses componentes, por isso é interessante analisar em função ao 

tempo de cura, pois pode-se identificar o comportamento das resistências conforme o 

desenvolvimento das reações químicas que ocorrem no solo.  
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5 CONCLUSÃO 

As principais conclusões do programa experimental e os resultados obtidos na presente 

pesquisa, são citados abaixo: 

 

• O solo foi definido como um silte de alta plasticidade (MH), apresentando um 

índice de plasticidade de 21% e densidade real dos grãos de 2,660. De forma complementar o 

solo também foi definido com base na classificação rodoviária como um A7-5.  No que tange 

a sua composição química, é constituído principalmente por sílica e alumina. Em relação a sua 

composição mineralógica, é constituído principalmente por quartzo, caulinita, montmorilonita 

e hematita; 

• A cal hidratada dolomítica, segundo a curva granulométrica, possui 90% (D90) 

de partículas menores que 0,078mm, e sua densidade real dos grãos foi de 2,425. Seus 

componentes químicos principais foram o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. Em sua 

composição mineralógica foi encontrado a portlandite, calcita e periclase; 

• O pó de vidro possui massa específica real dos grãos igual a 2,327. Em relação 

a granulometria possui aproximadamente 90% (D90) de partículas menores de 0,06 mm em sua 

composição. Pelo ensaio de FRX determinou-se que os componentes químicos mais 

abundantes, são a sílica e óxido de cálcio. Pelo ensaio de DRX pode-se caracterizar o vidro 

como um material amorfo. Considera-se que quando o material é uma sílica amorfa, a reação 

com a cal ocorre mais rapidamente; 

• Nos ensaios de limite de consistência das misturas, foi possível observar 

mudanças nas propriedades do solo. Houve redução da plasticidade e aumento na 

trabalhabilidade, com a adição de teores de cal e pó de vidro. As misturas com 10% de cal e 

2% e 5% de PV (M5 e M6), em relação ao solo, mudaram suas características de um silte de 

alta compressibilidade (MH) para um silte de baixa compressibilidade (ML). Esse 

comportamento de alteração das propriedades do solo, pode ser devido ao aumento de finos 

com as reações de troca catiônica e da floculação-aglomeração; 

• No ensaio de compactação, foi possível perceber variação na umidade ótima e 

no peso específico seco máximo ao adicionar teores de cal e pó de vidro. Além da característica 

comum do aumento da umidade ótima ao adicionar cal ao solo, foi possivel observar uma 

discreta redução na umidade ótima entre misturas do mesmo teor de cal, devido a adição de pó 

de vidro; 
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• Em relação aos ensaios de resistência mecânica, primeiramente a utilização de 

ferramentas para a análise estatística foi de suma importância para apresentar resultados com 

alto grau de confiabilidade, além de identificar as diferenças estatísticas significativas. Os 

resultados dos ensaios de resistência à compressão simples mostraram baixo coeficiente de 

variação, onde seu valor máximo foi de 1,7%. Isso demostra que os resultados tiveram pouca 

variabilidade, melhorando a confiabilidade das análises; 

• No que diz respeito ao desempenho das misturas em relação a resistência 

mecânica, observou-se que quando maior o teor de cal e pó de vidro, maior é o ganho de 

resistência. Notou-se também que de forma geral as misturas M5 e M6, que possuem o maior 

teor de cal (10%) e variam o teor de PV (2% e 5%), tinham o maior incremento de resistência 

em relação ao tempo de cura. As resistências duplicavam entre 0 e 7 dias. A mistura M6 obteve 

a maior resistência em todos os ensaios com tempo de cura maior ou igual a 7 dias; 

• O ganho de resistência pode ser justificado pela maior disponibilidade de 

hidróxido de cálcio e sílica, dessa forma as reações pozolânicas ocorrem de forma mais rápida 

devido a disponibilidade desses compostos, considerando assim a mistura M6 (10% de cal e 

5% de PV) obteve o melhor desempenho; 

• Comparando com a especificação do DER (2018) para utilização do solo 

melhorado como material de sub-base de pavimentos foi outra análise importante da pesquisa. 

Para a resistência à compressão na energia normal, nenhum material poderia ser aplicado. Na 

energia intermediária, as misturas M5 e M6, com valores de 1382 kPa e 1535 kPa, 

respectivamente, suprem a especificação para aplicação de sub-base de pavimentos. Na energia 

modificada todas as misturas podem ser utilizadas para essa função. 

• No que diz respeito as análises mineralógica e microestrutural das misturas foi 

possível observar a formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H) e aluminato de cálcio 

hidratado (C-A-H), demostrando assim os produtos advindos das reações pozolânicas, que 

resultam na melhoria das propriedades do solo, além da diminuição dos poros e o 

desenvolvimento de uma estrutura densa e sólida. Também notou-se maior presença dessas 

formações em todas as misturas, porém com maior intensidade em M5 e M6, que corroborando 

com o resultado nos ensaios de resistência mecânica; 

 

• Sobre a relação de resistência à tração e compressão simples, utilizando todos os 

resultados obtidos nos ensaios de tração e compressão, obteve-se um índice global de qt/qu de 

0,16. Foi determinado o fator para diferentes tempos de cura, sendo qt/qu de 0,14 para o tempo 
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inicial, de 0,18 em 7 dias, de 0,15 para 28 dias e por fim de 0,16 em 60 dias de cura. Mostrando 

que houve um acréscimo maior na resistência à tração em 7 dias de cura comparado aos outros 

índices.  

 

Sugere-se ainda para trabalhos futuros: 

• Realizar o estudo da atividade pozolânica do PV, atualmente utiliza-se partículas 

menores que 0,075 mm. Pesquisar sobre o tamanho máximo da partícula de PV que não afete 

a ação pozolânica do mesmo, seria de grande avanço para aplicação desse material em campo. 

• Realizar análise de microestrutura e mineralogia em diferentes tempos de cura, 

identificar e compreender quando inicia-se as reações e mudança estrutural do solo. 

• Realizar ensaios de módulo de resiliência, verificar a variação do CBR das 

misturas, a fim de estudar a aplicabilidade de misturas de cal e PV em camadas de 

pavimentação. 
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