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RESUMO 

MUÑOZ, Yeimy ORDOÑEZ. Estudo do comportamento tensão-deformação e 

estabilidade de taludes de solo melhorado para aplicação em aterros rodoviários. 2021. 

193 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021.  

A presente pesquisa teve como finalidade principal a avaliação do comportamento tensão-

deformação do solo da Formação Guabirotuba melhorado com três materiais: cinza de casca de 

arroz (CCA) (5-10-15%), cimento (2-5%) e fibra de polipropileno (FPP) (0,5%). Para isso 

foram desenvolvidas 12 misturas (M1 a M12), e conduzidos ensaios de caracterização física 

(limites de Atterberg, densidade real dos grãos, difração de raios X e fluorescência de raios X), 

ensaios de compactação Proctor na energia normal, ensaios de resistência à compressão simples 

(qu) e à tração por compressão diametral (qt) em três tempos de cura (7-28-90 dias) para o solo 

puro e para as 12 misturas. Esses resultados foram analisados estatisticamente segundo análise 

dos erros para definir as melhores misturas, que posteriormente foram submetidas a ensaios 

triaxiais. Finalmente, com os parâmetros obtidos nos ensaios triaxiais na condição adensado 

não drenado, foram conduzidas análises de estabilidade de aterros rodoviários, variando a altura 

(3-5-10-15-20 m) bem como o ângulo de inclinação (45-63,43º). Essas análises foram feitas 

com o software Slide2 e o método de Bishop simplificado, onde foram obtidos os fatores de 

segurança (FS) para condições saturação e saturação com N’água = H do talude. Os resultados 

de caraterização mostraram variação dos limites de Atterberg, o que levou à redução de (91,2 

± 0,5)% no índice de plasticidade (IP) na M12 em relação ao IP do solo puro. Os ensaios de 

compactação resultaram em uma diminuição do peso específico aparente seco máximo (γdmax) 

e um incremento da umidade ótima à medida que o teor de aditivos e FPP aumentou, sendo 

maior na M12 onde o γdmax teve uma diminuição de 1,46 kN/m3 e a umidade ótima aumentou 

10,7 p.p em relação ao solo puro. A análise estatística dos ensaios de qu e qt mostraram que as 

melhores resistências em relação ao solo puro foram para as misturas M3, M6, M9, M12 

obtendo incrementos na qu de (114 ± 3)%, (474 ± 8)%, (192 ± 4)% e (493 ± 8)% 

respectivamente. Por outro lado, na qt os incrementos foram de (188 ± 9)%, (842 ± 28)%, (320 

± 14)% e (998 ± 27)% respectivamente. Os ensaios triaxiais mostraram que a coesão efetiva 

passou de 4,8 kPa para 179 kPa e 182 kPa, e o ângulo de atrito efetivo de 32,7° para 41,2º e 

44,6° no solo puro para M6 e M12 respectivamente. Nas análises de estabilidade de taludes, o 

solo exibiu um estado de instabilidade a partir de 5 m de altura e 63,43º de inclinação, obtendo 

para a condição mais crítica um FS < 1 o qual mudou para FS de 3,1 na mistura M12. A variação 

do ângulo de inclinação gerou maior diminuição do FS que as alterações no N’água=H. Essa 

variação esteve na ordem de 0,1 a 5,3 unidades no FS, em aterros que passaram de inclinação 

de 45° para 63,43°. Na condição de saturação para saturação com N’água=H a variação esteve 

entre 0,1 e 2,2 unidades no FS. Finalmente, conclui-se que a CCA é um potencial substituto do 

cimento no melhoramento geotécnico do solo. Além disso, esses materiais (em conjunto com a 

FPP) contribuem na ductilidade do composto. Nas análises de estabilidade concluiu-se que é 

importante levar em consideração tanto a geometria quanto as condições de saturação do talude, 

com os quais passa a ser possível definir a mistura que é a melhor alternativa ao momento de 

estudar a estabilidade de aterros compostos por solo melhorado da Formação Guabirotuba. 

Palavras-chave: Solo melhorado. Cinza de casca de arroz. Fibra de polipropileno. Cimento. 

Talude rodoviário.  



 

 

ABSTRACT 

MUÑOZ, Yeimy ORDOÑEZ. Study of the stress-deformation behavior and stability 

slopes of improved soil for application in road embankments. 2021. 193 p. Master Thesis 

(Master Degree in Civil Engineering). Post Graduate Program in Civil Engineering - Federal 

University of Technology – Parana. Curitiba 2021. 

This research aimed at evaluating the stress-strain behavior of the Guabirotuba Formation soil, 

improved with three materials: Rice husk ash (RHA) (5-10-15%), Portland cement (PC) (2-5%) 

and polypropylene fiber (PPF) (0.5%). Twelve blends were analyzed (B1 to B12), and 

geotechnical characterization tests were carried out for pure soil and 12 blends (Atterberg limits, 

specific gravity, X-ray fluorescence and X-Ray Diffraction), Proctor compaction test, 

unconfined compressive strength (qu) and splitting tensile strength (qt) tests in three curing 

times (7-28-90 days). These results were statistically analyzed by following the errors analysis 

to define the best blends, which were subsequently subjected to triaxial tests in the non-drained 

condition. Finally, with the parameters obtained in the triaxial tests, road embankment stability 

analyzes varying the height (3-5-10-15-20 m) and inclination angle (45-63.43º) were 

performed. These analyzes were made with Slide2 software and the simplified Bishop method, 

where safety factor (FS) was obtained for saturated and saturated with N'water = H conditions. 

The characterization results showed variation in the Atterberg limits. This led to a reduction of 

91.2 ± 0.5% in the plasticity index (PI) in B12 in relation to the pure soil PI. Compaction tests 

showed that the maximum dry unit weight (γdmax) decreased and the optimum moisture content 

increased as the contents of additive and PPF increased, being higher in B12 where γdmax had a 

decreased of 1.46 kN/m3 and the optimum moisture content increased 10.7 p.p in relation to the 

pure soil. Statistical analysis of the qu and qt tests showed that the best resistances in relation to 

pure soil were for blends B3, B6, B9, B12 obtaining increments in qu of (114 ± 3)%, (474 ± 

8)%, (192 ± 4)% and (493 ± 8)%  respectively. On the other hand, the increments in qt were 

(188 ± 9)%, (842 ± 28)%, (320 ± 14)% and (998 ± 27)% respectively. The triaxial tests showed 

that the effective cohesion increased from 4.8 kPa to 179 kPa and 182 kPa, and the effective 

friction angle increased of 32.7º to 41.2º and 44.6° in the pure soil for B6 and B12, respectively. 

In slope stability analysis, the soil exhibited an instability state from 5 m in high and 63.43º of 

inclination, obtaining the most critical condition as FS<1, which changed to FS of 3.1 on B12 

blend. The variation of the inclination angle generated a greater decrease in the FS than the 

saturation condition with N'water = H. This variation was in the range of 0.1 to 5.3 units in the 

FS, changing from 45° to 63.43° in degree slope. In the condition from saturation for saturation 

with N'water = H the variation was between 0.1 and 2.2 units in the FS. Finally, it is concluded 

that RHA is a potential substitute for PC in the geotechnical improvement of soils. Besides, 

these materials (combined with PPF) contribute to the ductility of the compound. In the stability 

analyzes it was concluded that it is important to consider the geometry and the saturation 

conditions of the embankment, with which it becomes possible to define the blends that will be 

the best alternative when studying slopes embankments composed by improvement soils of the 

Guabirotuba Formation. 

Keywords: Soil improvement. Rice husk ash. Polypropylene fiber. Portland cement. Road 

embankment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo é considerado o elemento mais importante na engenharia geotécnica, por ser 

muito variável e complexo e nem sempre ser encontrado com as melhores características 

quando são feitas análises para projetos de Engenharia Civil. Em muitos casos, quando o solo 

tem características que não atendem às necessidades de projeto, uma das opções é a remoção e 

substituição do mesmo. Contudo, nem sempre essa solução é viável e, em tais casos, entra em 

cena uma segunda opção: a melhoria do solo através do acréscimo de diferentes materiais.  

A adição de compostos que cumprem a função de estabilização e reforço do solo como 

mecanismo de melhoria tornou-se uma das principais ferramentas que proporcionam resistência 

e estabilidade em solos de comportamento geotécnico inadequado (KUMAR e MIR, 2019; 

SINGH e ARORA, 2019; VITALE et al., 2019). Nesse contexto, de acordo com Lambe e 

Whitman (1969), a melhoria do solo é também denominada estabilização, que em um sentido 

mais amplo é a modificação de qualquer propriedade do solo para melhorar seu comportamento. 

Isso deve ser feito de modo a satisfazer as exigências das solicitações previstas de acordo com 

o tipo de obra a ser realizada. 

O município de Curitiba/PR é cercado por vastas áreas da Formação Guabirotuba 

caracterizada por ser expansiva e retrativa, com alta suscetibilidade à erosão e movimentos 

gravitacionais de massa em encosta que trazem grandes riscos às comunidades assentadas 

nessas áreas (DE LIMA et al., 2013). Consequentemente, a maioria dos solos do município de 

Curitiba não possui as melhores características geotécnicas no momento da execução de uma 

obra civil.  Por conseguinte, é de crucial importância a busca de diferentes alternativas que 

permitam o melhoramento mecânico dos solos e ainda sejam econômicas e ecologicamente 

corretas. 

A estabilização do solo é feita para melhorar as propriedades mecânicas e o cimento é 

um dos estabilizadores mais comums, amplamente aplicado para melhorar diferentes tipos de 

solos. No entanto, a fabricação de cimento traz consigo um alto consumo de energia. Além 

disso, cada tonelada de cimento libera cerca de uma tonelada de dióxido de carbono na 

atmosfera (GHORBANI e SALIMZADEHSHOOIILI, 2019). Portanto, na atualidade estão 

sendo desenvolvidas algumas soluções para reduzir o consumo de cimento nos métodos de 

melhoria do solo, por exemplo, substituindo uma parte do cimento por outros agentes 

potencialmente estabilizadores. 

A cinza de casca de arroz (CCA) é um dos potenciais substitutos do cimento. Segundo 

a FAO (2020), a produção mundial de arroz pode chegar aproximadamente a 512 milhões de 
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toneladas, das quais cerca de 20% correspondem à casca do arroz (CA) e 20% da CA se 

convertem em CCA quando queimadas (RODRIGUES, 2008). 

Devido ao seu alto teor de sílica, a CCA é considerada como um material pozolânico 

altamente reativo. Essas características são obtidas quando a CA é queimada sob condições 

controladas (SITI et al., 2018). Assim, a reatividade da cinza se dá pela reação entre óxido de 

cálcio (CaO), dióxido de silício (SiO2) e formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), os 

quais são os principais fatores que influenciam no processo de estabilização. 

Dessa forma, a propriedade mais importante da CCA que influencia no controle das 

reações pozolânicas é o teor de sílica amorfa. Devido ao fato de a CCA conter grandes 

quantidades de SiO2 e o cimento ser enriquecido com altas porcentagens de CaO, o pH do 

ambiente aumenta e a sílica ativa na CCA reage na presença de água, formando géis hidratados 

de silicato de cálcio (TASTAN et al., 2011; GHORBANI e HASANZADEHSHOOIILI, 2018). 

Pesquisadores estudaram a adição de CCA e outros materiais com o objetivo de 

melhorar as propriedades mecânicas de solos. Dentre os materiais abordados além da CCA se 

destacam o cimento, cinzas volantes, fibras de polipropileno (FPP) e cal. Kumar e Gupta (2016) 

estudaram o comportamento de uma argila de baixa plasticidade melhorada com CCA (5 - 10 - 

15 - 20)%, cinza volante (30 - 35 - 40 - 45)%, cimento (0 - 2 - 4)% e FPP (0 - 0,5 - 1,0 - 1,5)% 

com comprimento de 6 e 12 mm. Por outo lado, Muntohar (2004) estudou uma argila com 

adições de CCA (7,5 - 10 - 12,5)%, e cal (2 - 4 - 6 - 10)%.  Por último, Roy (2014) estudou um 

solo argiloso de alta plasticidade com CCA (10 - 15 - 20)% e 6% de cimento. 

Kumar e Gupta (2016) obtiveram os melhores resultados para dois tipos de misturas, 

a primeira composta por 10% de CCA, 40% de cinza volante e 4% de cimento e a segunda por 

10% de CCA, 40% de cinza volante e 1,5% de FPP com 12 mm de comprimento. Os 

incrementos com relação ao solo puro da resistência à compressão simples (qu) foram de 382 e 

241% e da resistência à tração por compressão diametral (qt) foram de 271 e 124% para a 

primeira e segunda misturas, respectivamente. 

Por outo lado, Muntohar (2004) encontrou os melhores resultados em misturas 

compostas por 12,5 e 6% de CCA e Cal, respectivamente. Nessas misturas, características como 

a expansão foram medidas por meio de ensaios de adensamento odométrico, onde obteve-se   

uma redução de 64% em relação ao solo. Além disso, as mesmas misturas no ensaio triaxial 

não adensado não drenado a tensão axial máxima teve um incremento de 131 kPa com relação 

ao solo puro. E, Roy (2014) encontrou incrementos na qu de 93% em relação ao solo puro com 

adições de 10% de CCA e 6% de cimento.  
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Entretanto, em alguns casos, o solo estabilizado apresentou um comportamento 

semelhante ao quebradiço quando foram adicionados: 5% de CCA, 30% de cinza volante e 2% 

de cimento (KUMAR e GUPTA, 2016); 7,5% de CCA e 2% de cal (MUNTOHAR, 2004).  E 

foi ainda mais perceptível na medida que os teores de estabilizantes aumentaram. Esse 

comportamento pode-se dever à cimentação dos materiais com o solo o que leva ao incremento 

na resistência à compressão e baixa resistência à tração. Fisicamente os corpos de prova 

apresentaram planos de ruptura definidos e tendem a se romper após alcançar o pico máximo. 

No entanto, ao adicionar o menor teor de FPP (0,5% com comprimento de 12 mm) a matriz do 

solo estabilizado apresentou um comportamento dúctil. Apresentando menor perda de 

resistência pós-pico e fisicamente os corpos de prova se deformaram sem alcançar a ruptura 

(KUMAR e GUPTA, 2016).   

Da mesma forma, Yadav, Tiwari e Shekhwat (2018) observaram um comportamento 

frágil em uma argila misturada com 5% de cimento e três teores de cinza volante (10 - 20 - 

30)%. Porém, quando foram adicionadas FPP em proporções de 0,5 e 1% com comprimentos 

de 6 e 12 mm, o compósito apresentou um comportamento dúctil. Resultando em maiores 

ganhos na qu de 400% e na qt de 850% em relação ao solo puro nas misturas com 10% de cinza 

volante e 1% de FPP com 12 mm de comprimento. Dessa forma, o comportamento frágil que 

pode exibir o solo ao ser misturado com outros compostos como a CCA e o cimento, poderia 

se tornar um composto de comportamento dúctil com a inclusão de FPP (KUMAR e GUPTA, 

2016; YADAV; TIWARI; SHEKHWAT, 2018).   

O uso de FPP atraiu também a atenção de pesquisadores como Gong et al. (2019), 

Akay (2016) e Bo (2013) que estudaram o reforço de solos para serem utilizados na estabilidade 

de taludes. Dentre os solos estudados estão: argila com adição de FPP (0,1 - 0,2 - 0,3%) com 

comprimentos de 6, 9 e 12 mm (GONG et al., 2019); areia com 0,1 e 1% de FPP com 

comprimento de 12 mm (AKAY, 2016); silte de baixa compressibilidade com três teores de 

FPP (0,1 - 0,2 - 0,3%) com comprimento de 19 mm (BO, 2013).  

Gong (2019) encontrou os melhores resultados para misturas com 0,3% de FPP (9 mm) 

em relação a solo sem reforço. Os ensaios triaxiais na condição consolidado não drenado, 

resultaram em incrementos na coesão efetiva de 7,86 kPa e no ângulo de atrito efetivo de 16,2° 

em relação ao solo puro. O autor comparou o solo reforçado com o solo puro em análises de 

estabilidade de taludes com altura de 20 m e ângulo de inclinação de 34°. Essas análises 

mostraram que o fator de segurança (FS) do talude incrementou 42,86% para a melhor mistura 

em relação ao FS do solo puro. 
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Akay (2016), obteve os melhores resultados para misturas com 0,8% de FPP com 

comprimento de 12 mm, ao ser comparado com o solo puro. Nos ensaios de compressão triaxial 

a coesão efetiva passou de 13 para 20,5 kPa e o ângulo de atrito efetivo de 27,2° para 32,1°. Ao 

analisar a estabilidade de um talude com 55 cm de altura e 45° de inclinação, os autores 

observaram que o FS do talude para o solo reforçado foi maior que 10, enquanto para o solo 

sem reforço foi de 0,6. 

Bo (2013) encontrou os melhores resultados com 0,3% de FPP (19 mm) em relação ao 

solo sem reforço. A coesão efetiva passou de 49,2 para 94,0 kPa, enquanto o ângulo de atrito 

efetivo de 34,1 para 35,7°. O autor analisou o deslocamento lateral e recalque em um modelo 

de aterro em escala com 20 m de altura e 45° de inclinação, obtendo que o deslocamento lateral 

máximo do modelo não reforçado foi 79,44 cm e o recalque máximo foi de 51,49 cm. 

Entretanto, para o modelo reforçado o deslocamento foi de 38,25 cm e o assentamento de 48,32 

cm, mostrando assim, que o reforço de solos em taludes é uma opção que fornece resistência e 

estabilidade nos mesmos.  

Neste contexto, os solos da Formação Guabirotuba quando são expostos às condições 

atmosféricas podem sofrer processos de ressecamento, e consequentemente uma redução 

volumétrica. No entanto, na presença de agua o material tende-se a expandir provocando 

desagregação e por tanto a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa. 

Admitindo tal panorama, a incorporação de materiais como a CCA e FPP pode ser 

uma boa alternativa para melhorar as características geotécnicas do solo da Formação 

Guabirotuba. Ao ser um potencial substituto do cimento, a CCA pode contribuir para a 

diminuição da utilização desse material no melhoramento tensão-deformação dos solos e, por 

conseguinte, auxiliar na redução da poluição do meio ambiente causada pela fabricação do 

mesmo. Por outro lado, o emprego de FPP como mecanismo de reforço, pode contribuir na 

ductilidade do compósito, além de melhorar em conjunto com a CCA e o cimento as 

características geotécnicas do solo. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o comportamento tensão-deformação e 

estabilidade de taludes de solo da Formação Guabirotuba melhorado com cinza de casca de 

arroz, cimento e fibras de polipropileno para aplicação em aterros rodoviários.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

Analisar a influência da adição de cinza de casca de arroz (CCA), cimento e fibra de 

polipropileno (FPP), na umidade ótima e no peso específico aparente seco máximo na 

compactação na energia normal de Proctor; 

Avaliar a influência da adição dos diferentes teores de CCA, cimento e FPP ao solo, 

sobre as propriedades de resistência à compressão simples (qu) e resistência à tração por 

compressão diametral (qt) após 7, 28 e 90 dias de cura; 

Analisar a influência de misturas Solo-cimento-CCA-FPP nos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento, como coesão e ângulo de atrito, de amostras compactadas na 

energia normal, por meio de ensaios triaxiais na condição adensada não drenada (CU); 

Verificar a estabilidade de taludes por meio da simulação de aterros rodoviários 

compostos por solo natural e melhorado com CCA, cimento e FPP em condições de umidade 

ótima e de saturação, com ajuda do software Slide2 e usando o método de Bishop simplificado. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O solo é o principal material utilizado na engenharia geotécnica, é complexo e muito 

variável e nem sempre satisfaz às necessidades da obra a ser realizada. As características dos 

solos mudam de um local a outro, tendo diferenças desde sua composição até sua formação 

geológica.  

A técnica de tratamento de solos com estabilizadores como cal e cimento vem sendo 

uma boa alternativa para melhorar suas características originais. Entretanto, a utilização desses 
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materiais, principalmente o cimento, contribui para a contaminação do ambiente devido à 

liberação de dióxido de carbono durante seu processo de fabricação. 

A utilização de materiais recicláveis como a CCA pode ser uma alternativa para a 

substituição de parte dos materiais de alto custo, como o cimento. A CCA é um resíduo 

produzido pela indústria agrícola e é considerado um potencial substituto de uma parte do 

cimento na melhoria de solos devido a seu alto conteúdo de sílica.  A previsão da produção 

mundial de arroz para o ano 2020 segundo a FAO foi de aproximadamente 512 milhões de 

toneladas, das quais, conforme o IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATISTÍCA, 2020), em torno de 10,4 mil toneladas serão produzidas no Brasil.  Em 

consequência, para o ano 2020, o Brasil poderia ter uma produção aproximada de 404 mil 

toneladas de CCA que poderiam ser utilizadas nos processos de melhoramento mecânico do 

solo. 

Pesquisadores estudaram o melhoramento de solos da Formação Guabirotuba com 

diferentes materiais tais como pó de vidro (ARRIETA et al., 2020); resíduos da construção e 

demolição (MOREIRA et al., 2019a); resíduos de rochas ornamentais (CARDOSO, 2019); cal 

e CCA (MOREIRA et al., 2019b).  

Rocha (2020) analisou o reforço de solo vermelho procedente do horizonte mais 

superficial da Formação Guabirotuba com adições de FPP com 24 mm de comprimento, 

obtendo benefícios em termos de resistência a compressão simples e à tração por compressão 

diametral com adições de 0,25% de FPP.  Além disso, o autor sugere o estudo de materiais 

ligantes como o cimento em conjunto com as FPP e destaca ainda a importância de trazer 

aplicações de solos melhorados nas análises de estabilidade de taludes. No entanto, para o solo 

analisado na presente pesquisa, ainda não se encontra estudos científicos que avaliem em 

conjunto materiais de estabilização como CCA e cimento, e de reforço como FPP, como os 

propostos nesta investigação.  

Admitindo tal panorama, a utilização de materiais como a CCA e as FPP pode ser 

viável para a substituição de uma parte do cimento comumente utilizado no melhoramento de 

solos. Conjuntamente, a CCA, o cimento e as FPP desempenham funções de estabilização e 

reforço, podendo, assim, ser aplicados na estabilização de taludes de aterros rodoviários. 

Segundo Korman (2002), um dos principais problemas dos solos da Formação Guabirotuba se 

dá pelo fato da capacidade de expansão e retração, o qual leva à ocorrência de deslizamentos e 

instabilidade. Esta pesquisa além de avaliar o comportamento tensão- deformação de solo da 

Formação Guabirotuba com a adição dos materiais já mencionados, pretende aproveitar um dos 
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softwares disponíveis no mercado para trazer uma aplicabilidade do solo melhorado por meio 

da análise de estabilidade de determinados tipos de aterros rodoviários. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

A presente investigação foi realizada com o solo da Formação geológica Guabirotuba 

do município de Curitiba - Paraná, Brasil. Com o objetivo de avaliar o comportamento tensão-

deformação e estabilidade de taludes de solo melhorado para aplicação em aterros rodoviários.  

Os testes práticos foram realizados no Laboratório de Geotecnia da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, durante o período de julho de 2019 até novembro de 2020. As 

variáveis controladas nesta pesquisa foram a porcentagem de CCA, cimento e FPP com 

comprimento pré-determinado. Além disso, as análises de estabilidade de taludes de aterros 

rodoviários foram feitas por meio de simulações baseadas em um tipo específico de aterros com 

as misturas que apresentaram as melhores características nos ensaios de resistência à 

compressão simples e à tração por compressão diametral. As análises foram feitas por meio da 

simulação de taludes com alturas e ângulos de inclinação variáveis com ajuda do software 

Slide2. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FORMAÇÃO GEOLÓGICA GUABIROTUBA 

A Bacia Sedimentar de Curitiba abrange a maior parte da capital paranaense e região 

metropolitana, possuindo uma área aproximada de 3000 km2. A Formação Guabirotuba é a 

principal unidade estratigráfica desta bacia. Os sedimentos da Formação Guabirotuba são 

encontrados no município de Curitiba e Região Metropolitana, estendendo-se desde Campo 

Largo até Quatro Barras e abrangendo os municípios de Curitiba, Campo Largo, Colombo, 

Almirante Tamandaré, Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, 

Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, com uma área de aproximadamente 

900 km² (KORMANN, 2002). 

Na Figura 1 está a localização da Formação Guabirotuba destacada pela cor verde. A 

formação se encontra sobre um embasamento proterozóico com camadas de solos argilíticos e 

sílticos. Para Salamuni et al. (1999), os argilitos constituem a principal litologia da Formação 

Guabirotuba. A espessura dos sedimentos varia de 1 a 85 metros, apresentando um valor médio 

de 40 m.  

 

Figura 1 - Mapa de localização da Formação geológica Guabirotuba, Estado do Paraná-Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de Sedor et al. (2017). 
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O nome Guabirotuba pode ser atribuído a Bigarella e Salamuni (1962), que a 

caracterizaram como depósitos argilosos, argilo-siltosos, silto-argilosos, arenosos e 

conglomeráticos com alguns horizontes de calcretes, interpretados como margas. A formação 

é uma unidade constituída por depósitos de um sistema distributivo fluvial composto 

geralmente por areias e lamas imaturas, com depósitos de cascalho às bordas da bacia 

(BIGARELLA e SALAMUNI, 1962; DE LIMA et al., 2013).  

De acordo com Salamuni e Stellfeld (2001), a Formação Guabirotuba é composta por 

bancos pouco consolidados de argilas, depósitos rudáceos e depósitos carbonáticos. Por outro 

lado, as camadas argilíticas e siltíticas geralmente são maciças e laminadas, as quais possuem 

uma coloração cinza a cinza esverdeado. Os depósitos rudáceos contem predominância de 

seixos de quartzo e são encontrados com frequência nas bordas da Bacia de Curitiba. 

 

2.1.1 Litologias da Formação Guabirotuba  

As litologias que constituem a Formação Guabirotuba podem ser divididas em quatro 

grupos principais (SALAMUNI, 1998; SALAMUNI et al., 1999): 

1. Argilas; 

2. Arcósios e areias arcosianas; 

3. Depósitos conglomeráticos (rudáceos) e 

4. Depósitos carbonáticos (caliches). 

As argilas constituem-se no principal grupo litofaciológico da Formação Guabirotuba 

e suas colorações mais usuais são a cinza, com tonalidades esverdeadas ou azuladas, e marrom. 

A composição mineralógica das argilas caracteriza-se pela predominância de esmectitas 

(DUARTE, 1986; FORTIN et al., 1989; MASSAD et al., 1981). 

Análises químicas do solo sugerem um teor de Al2O3 da ordem de 16%, fato que dentro 

do grupo das esmectitas permitiria identificar a montmorilonita como sendo o argilo-mineral 

mais presente (MASSAD et al., 1981). Nos sedimentos argilosos não intemperizados há 

presença de esmectita, que pode representar cerca de 80% do material (DUARTE, 1986). Estão 

presentes também argilo-minerais dos grupos das micas (ilitas) e das caulinitas, partículas 

siltosas ou arenosas que aparecem disseminadas na massa de solo em proporções variáveis e 

grãos de feldspato, que podem estar caulinizados. 

De acordo com Salamuni (1998), as camadas mais superficiais, podem ser encontrados 

processos de alteração incipientes, ou seja, plintificação. Esse processo levou à formação de 
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materiais ferruginosos, que revelam as oscilações no nível da água. Nessas condições, o 

material tende a apresentar colorações que vão desde variegada, amarelada ou avermelhada. 

Além disso, esses materiais tendem a perder sua consistência.  

O segundo grupo de sedimentos, os arcósios e areias arcosianas, aparecem 

ocasionalmente em meio aos depósitos argilosos com formas tabulares e lenticulares, em 

diferentes profundidades (BECKER, 1982). Salamuni (1998) identificou uma maior frequência 

dessas areias nas áreas situadas entre a porção central e a periférica da bacia. Predominam no 

material grãos angulares e sub-angulares de feldspato, quartzo e quartzito, apresentando uma 

granulometria variável. Os teores de feldspato oscilam entre 20 e 40% e a coloração desses 

solos pode ser matizada, cinza ou avermelhada (BIGARELLA e SALAMUNI, 1962).  

O terceiro litotipo, os depósitos conglomeráticos, ocorre tipicamente na base da 

Formação Guabirotuba, podendo ser observado em afloramentos nas bordas da bacia. 

Consistem em materiais granulares - com diâmetros entre 1 e 50 mm, que podem alcançar até 

100 mm - inseridos em uma matriz argilosa. A proporção aproximada de material grosseiro em 

relação à matriz é de 50% (FELIPE, 1999). O material granular das bordas da bacia tende a se 

caracterizar por conglomerados de quartzo, quartzito e arcosianos, eventualmente contendo 

fragmentos de granitos, migmatitos, diabásios e ferruginosos (SALAMUNI, 1998). 

O quarto grupo de sedimentos é constituído pelos caliches. De acordo com Salamuni 

(1998), são depósitos carbonáticos e se ubicam geralmente em profundidades mais superficiais 

com colocações que vão desde embranquecidas a creme. 

 

2.1.2 Expansibilidade dos Solos da Formação Guabirotuba  

Segundo Pinto (1998), a expansibilidade de um solo se dá devido à elevada variação 

volumétrica, (expansão ou contração), quando o mesmo é submetido a alterações no seu 

conteúdo de umidade. Esse comportamento ocorre devido a agentes físico-químicos, 

principalmente em solos constituídos por argilo-minerais tais como as esmectitas, cujas cargas 

elétricas superficiais interagem ativamente com as moléculas polares de água. Os 

deslocamentos em terrenos expansivos estão normalmente associados a variações de sucção 

próximas à superfície (LYTTON, 1994). 

A composição mineralógica das argilas da Formação Guabirotuba, caracterizada pela 

ocorrência predominante de esmectita, é típica de um material expansivo. Segundo Chen 

(2012), solos expansivos tornam-se potencialmente instáveis quando sua umidade natural é 
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inferior a 15%. A maior parte da expansão se desenvolve até 30% de umidade - acréscimos 

subsequentes de água tendem a gerar uma variação volumétrica reduzida.  

Quando as argilas da Formação Guabirotuba sofrem ressecamento, a superfície 

exposta tende a assumir aspecto empastilhado. Após entrar em contato com a água se inicia um 

processo erosivo, uma vez ressecado, se a água entra em contato com o solo este se desagrega, 

iniciando-se um processo erosivo. Esse fenômeno, comum em solos ou rochas com minerais 

expansivos. Enquanto as porções externas de fragmento de solo imerso em água tenderiam a se 

saturar, o ar aprisionado no seu interior ficaria sujeito a pressões, que provocariam a 

desagregação do material (TERZAGHI et al., 1996). Conforme destacado por Felipe (1999), a 

remoção das camadas superficiais do terreno, com a subsequente exposição dos sedimentos 

instáveis da Formação Guabirotuba, dá origem a processos erosivos na região. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTABILIZAÇÃO E REFORÇO DO SOLO 

O solo é um dos componentes mais importantes na construção civil, uma vez que é 

parte integrante dos processos construtivos em vários tipos de obras como fundações, 

escavações, pavimentação e material de construção para aterros. Em seu estado natural, é um 

material complexo e variável de acordo com uma série de fatores de origem como 

intemperismo, rocha mãe e localização (ALMEIDA, 2016). 

Quanto às suas características, é frequente encontrar uma variedade de solos naturais 

que não cumprem os requisitos necessários para determinada função a que se destinam. Como 

possíveis soluções para corrigir esse requisito destacam-se (LAMBE e WHITMAN, 1969):  

a) abandonar o local e optar por outro com solo apropriado; 

b) eliminar o solo indesejado e substituí-lo por outro com características adequadas; 

c) adaptar o projeto às condições existentes;  

d) modificar as propriedades do solo para melhorar seu comportamento, segundo os 

padrões da engenharia. 

Considerando fatores de ordem técnica, econômica e ambiental, os três primeiros 

requisitos citados anteriormente podem se tornar menos atrativos. Desta forma, a modificação 

das propriedades do solo para melhorar o seu comportamento pode ser uma boa alternativa, 

para o solo que não atende aos requisitos mínimos para a função desempenhada. Essa 

modificação é denominada estabilização ou melhoramento de solos (ALMEIDA, 2016). 

Chama-se estabilização de solos o processo que confere ao solo uma maior resistência 

estável às cargas, desgaste ou à erosão, podendo ser feito por meio da compactação, 
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correções granulométricas ou de plasticidade ou mesmo a adição de substâncias que 

lhe confiram uma coesão proveniente da cimentação ou aglutinação dos seus grãos 

(VARGAS, 1977, p. 93). 

O processo de estabilização implica na modificação das propriedades do sistema solo-

água-ar, de maneira a se obter propriedades duradouras que devem ser compatíveis com uma 

aplicação particular (OLIVEIRA, 1994). 

Castro et al. (2011) ressaltam o papel da estabilização dos solos para viabilizar, técnica 

e economicamente, o aproveitamento dos materiais resultantes do processo de terraplanagem. 

O anterior, buscando melhorar a qualidade dos materiais disponíveis e evitar desperdícios 

desnecessários de recursos energéticos e ambientais para a exploração de jazidas e transporte 

de materiais. 

 Tradicionalmente, os ligantes químicos na estabilização do solo são a cal e o cimento. 

Entretanto, estes ligantes estão sendo questionados não apenas por seus efeitos ambientais 

negativos, mas também por seus custos (BAHAR et al., 2004; PRUSINSKI e 

BHATTACHARJA, 1999). Tais ligantes geralmente resultam em alta rigidez e comportamento 

frágil. Incorporar materiais de reforço como fibras no solo também é uma técnica eficaz e 

confiável, a fim de melhorar as propriedades de engenharia do mesmo (TANG et al., 2007). 

Em síntese, entende-se por melhoria ou reforço de solos a utilização de processos 

físicos e/ou químicos que objetivam o melhoramento das propriedades mecânicas dos solos, 

procurando o aumento da resistência do solo tratado e a diminuição de sua compressibilidade e 

de sua permeabilidade. Cabe destacar que o termo “melhoramento de solos” está associado ao 

tratamento por processos químicos, enquanto o termo “reforço” está associado à utilização de 

inclusões, como as fibras, e é mais comum em taludes de aterros (CASAGRANDE, 2005). 

  

2.2.1 Mecanismos de Estabilização de Solos com Cimento 

A estabilização de solo com cimento é uma técnica antiga e tem sido muito eficaz na 

melhoria de solos. De acordo com Pitta (1995), o uso de cimento para estabilização de solos 

existe desde a década de 1940 como uma iniciativa da associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP). Conforme Little et al. (2000) o cimento é um material eficaz na estabilização 

de uma grande variedade de solos, incluindo materiais granulares, silte e argila.  

A forma como o cimento estabiliza o solo difere nos dois principais tipos de solos. 

Em solos coesivos, o cimento desenvolve fortes ligações químicas entre partículas do 

solo ao ser hidratado, formando uma matriz que o encaixa dentro dele. A matriz é 

muito efetiva na fixação das partículas, de tal forma que elas não podem deslizar entre 

si. Assim, o cimento não só diminui a plasticidade, como ainda provê um incremento 

na resistência ao cisalhamento. Por outo lado, a ação do cimento é similar com o que 
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acontece com o concreto em solos granulares, devido ao fato de que a pasta de cimento 

não preenche os vazios do agregado (CONCHA, 1986, p.12). 

Nas misturas de solo-cimento, a ação estabilizante do cimento pode ocorrer segundo 

dois mecanismos distintos. Um dos mecanismos verifica-se para teores de cimento menores, 

em que há modificação da fração argilosa do solo que diminui a sua plasticidade, podendo 

ocorrer seu não aumento da resistência mecânica, uma vez que o cimento, nestes casos, forma 

núcleos independentes na massa de solo. O outro mecanismo, por sua vez, permite o aumento 

da resistência mecânica devido à ação aglutinante do aditivo que cimenta as partículas de solo. 

Este efeito verifica-se quando são misturados teores de cimento mais elevados, em que o 

cimento forma núcleos interligados distribuídos pela massa do solo (DIAS, 2012). 

Conforme ACI-230 (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 1990), as percentagens 

de cimento variam de acordo com as propriedades do solo, podendo variar desde um valor 

mínimo de 4 até um valor máximo de 9% em relação à massa de solo seco. De forma geral, 

quanto maior a porção de argila maior a quantidade a adicionar de cimento. No entanto, um 

teor de cimento elevado (embora permita obter uma elevada resistência da mistura) conduz a 

retrações exageradas que fraturam a mistura (CRUZ, 2004). A retração é geralmente atribuída 

à perda de água por evaporação durante o processo de secagem, podendo também ser apontadas 

as variações de volume e de umidade das camadas estabilizadas devido às condições ambientais 

envolventes (SHERWOOD, 1995). 

Em síntese, o uso de cimento para a estabilização de solos é um método viável que 

permite melhorar propriedades como resistência e deformabilidade do solo. Tal técnica tem 

sido empregada com sucesso em bases para pavimentos, barragens de terra e proteção de 

encostas (DIAS, 2012). 

 

2.2.2 Pozolanas em Conjunto com Cimento 

A adição de estabilizantes alternativos como as cinzas pozolânicas em conjunto com 

cimento Portland ao solo para melhoria das suas propriedades geotécnicas, é um mecanismo 

que, conforme Guedert (1989), iniciou-se na Europa em 1950 com o objetivo de destinar às 

cinzas volantes de carvão produzidas em usinas termoelétricas e ao mesmo tempo reduzir o 

custo do cimento. No Brasil, a fabricação industrial do cimento pozolânico iniciou-se em 1969, 

visando o aproveitamento da cinza volante da Termoelétrica de Charqueadas, no Rio Grande 

do Sul (KIHARA e SCANDIUZZI, 1983). 

Os efeitos físicos que podem ser gerados pelas pozolanas estão descritos a seguir:  
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Efeito microfiler: aumento do peso específico da mistura resultante do preenchimento 

dos vazios pelas minúsculas partículas das adições, cujo diâmetro médio deve ser 

semelhante ou menor que o diâmetro médio das partículas de cimento;  

Refinamento da estrutura de poros e dos produtos de hidratação do cimento:  causado 

pelas pequenas partículas das adições, que podem agir como pontos de nucleação para 

os produtos de hidratação. As pequenas partículas restringem os espaços nos quais os 

produtos de hidratação podem crescer, gerando um grande número de pequenos 

cristais ao invés de poucos cristais de grande tamanho. Consequentemente, o 

crescimento dos cristais ocorrerá não somente a partir da superfície dos grãos de 

cimento, mas também dos poros ocupados pela adição e pela água; 

Alteração da microestrutura da zona de transição: a colocação de adições finamente 

divididas interfere na movimentação das partículas de água em relação aos sólidos da 

mistura, reduzindo ou eliminando o acúmulo de água livre que normalmente fica 

retida sobre os agregados. Além disso, diminuem a espessura da zona de transição, 

devido ao preenchimento dos vazios causados pelas partículas de cimento próximas à 

superfície do agregado, também conhecido como efeito microfiler. Também 

interferem no crescimento dos cristais, restringindo seus tamanhos e reduzindo o grau 

de orientação dos cristais de hidróxido de cálcio junto ao agregado. Todos estes efeitos 

melhoram significativamente a zona de transição, acarretando um aumento de 

desempenho do material sob o ponto de vista mecânico e de durabilidade (DAL 

MOLIN, 2005, p. 365) 

Segundo Del Carpio (2009), as reações pozolânicas estão associadas à reação com o 

hidróxido de cálcio Ca(OH)2, formado durante a hidratação do cimento. Consequentemente, a 

reação contribui na formação de compostos de silicato de cálcio hidratado, que é o principal 

produto responsável pela resistência das pastas de cimento hidratadas.  Essa reação entre o 

hidróxido de cálcio e a sílica amorfa presente na CCA, inicia-se predominantemente após os 28 

dias de idade, o que explica o maior desenvolvimento de resistência a partir deste período. 

Segundo Rohde et al. (2006), os elementos responsáveis pela atividade pozolânica nas 

cinzas são SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O e K2O. Além disso, o grau de reação é 

também dependente de outras variáveis como a distribuição do tamanho das partículas e a 

mineralogia dos solos. 

Pesquisas sobre o uso da CCA em substituição de uma parte do cimento no 

melhoramento de solos, identificaram um incremento das propriedades mecânicas do solo- 

cimento (ADEYANJU et al., 2020; BASHA, 2005; ISAIA, 2010; JONGPRADIST et al., 2018; 

NEHDI, DUQUETTE, EL DAMATTY, 2003). Conforme Mehta et al. (2008) e Isaia (2005) 

uma das propriedades mais importantes das CCA é o efeito de refinamento dos poros nos 

compósitos cimentícios. Isso ocorre pela finura e porosidade interna dos grãos da CCA, que 

permite o preenchimento dos poros e gera aumento da compacidade da matriz e um melhor 

desempenho mecânico do composto. 

De acordo com Del Carpio (2009), as reações pozolânicas que acontecem pela reação 

entre o hidróxido de cálcio do cimento e a sílica amorfa existente na CCA podem acontecer até 

os 28 dias de idade. Por outra parte, Claverie e De Morais (2017) analisaram a influência de 

CCA e cimento na resistência mecânica de um solo argiloso. Os resultados mostraram que em 
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misturas de solo com adição de 10% de CCA e 2% de cimento as taxas médias de crescimento 

da resistência à compressão simples (qu) foram de 1,1%, 3,4% e 2,1% para 7, 28 e 84 dias 

respectivamente. Esses resultados expressam que contribuição da CCA na resistência com o 

tempo de cura a partir dos 28 dias e sua estabilização para idades maiores mostrando que 

possivelmente as reações pozolânicas iniciam nesse tempo de cura. 

Finalmente, Ghorbani e Salimzadehshooiili (2018), analisaram o melhoramento de 

misturas de areia e argila com adições de cimento (2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 16%), CCA (2 - 5 - 8%) e 

FPP (0,2% com 6 e 12 mm de comprimento). Os tempos de cura analisados foram por 7, 28 e 

90 dias. Os autores constataram que a qu das misturas aumentou de forma contínua com o tempo 

de cura até 90 dias. No entanto, constataram que aproximadamente 86% do total da qu obtida 

aos 90 dias era atingida após 28 dias de cura.  

 

2.2.3 Materiais Utilizados em Misturas com Solo: Cinza, Cimento e Fibra 

2.2.3.1 Cinza de casca de arroz 

A cinza de casca de arroz (CCA) é obtida através da queima da casca deste material, 

proveniente da moagem do mesmo. A casca de arroz (CA) contém aproximadamente 40% de 

celulose, 30% de lignina e 20% de sílica. A CCA, proveniente do processo de queima da CA, 

contém altos teores de sílica amorfa (ANWAR, 2011). Além de ser o maior subproduto da 

produção de grãos, estima-se que de cada 4 toneladas de arroz coletadas, 1 tonelada é CA (ALI 

et al., 1992). 

Devido ao seu alto teor de sílica, a CCA é considerada um material pozolânico 

altamente reativo na produção de concreto. A reatividade da CCA é atribuída ao alto teor de 

sílica amorfa e à grande área superficial devido a estrutura porosa das partículas. A CCA 

altamente reativa é produzida quando as CA são queimadas sob condições controladas e sua 

reatividade também é favorecida por sua finura (NAIR et al., 2008). 

Segundo a ASTM C618 (2019), pozolana é um material silício-aluminoso que, por si 

só, possui pouca ou nenhuma capacidade de aglomeração. Porém, na presença de água, reage 

quimicamente com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com 

propriedades aglomerantes.  

A propriedade mais importante da CCA e que controla suas reações pozolânicas, é o 

teor de sílica amorfa. Devido ao fato de a CCA conter grandes quantidades de dióxido de silício 
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(SiO2) e o cimento ser enriquecido com altas porcentagens de oxido de cálcio (CaO), o pH do 

ambiente é aumentado, e na presença de água, a sílica ativa na CCA reage com o hidróxido de 

cálcio e forma géis hidratados de silicato de cálcio (C-S-H). Este processo pode ser verificado 

na Equação 1 (GHORBANI e HASANZADEHSHOOIILI, 2018; TASTAN et al., 2011;). 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 𝐶𝑎2+ + 2(𝑂𝐻)− ⟹ 𝐶𝑎2 + 2(𝑂𝐻)− + 𝑆𝑖𝑂2  

= 𝐶𝑎𝑂. 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐻2𝑂(𝐶 − 𝑆 − 𝐻 𝑔𝑒𝑙) 

 

(1) 

A estrutura morfológica da sílica presente na CCA afeta diretamente a atividade 

pozolânica da mesma. Pesquisas indicam que a queima de CA sob temperaturas elevadas (acima 

de 850°C) altera estrutura alveolar da sílica amorfa, resultando no aparecimento de formas 

cristalinas de sílica (quartzo, cristobalita e tridimita). De modo contrário, quando a queima da 

CA é feita a temperaturas inferiores a 400°C, resultam cinzas com elevado teor de carbono. O 

anterior altera negativamente suas características pozolânicas, pois o carbono além de não 

participar das reações de hidratação, gera menor teor de pozolana disponível para as reações 

químicas (NAIR et al., 2008). 

Quando a calcinação da CA é realizada a temperaturas controladas (400 a 850°C), há 

remoção da matéria orgânica e preservação da sílica no estado amorfo, resultando em cinzas de 

maior solubilidade em meio aquoso e com capacidade aglomerante. Dessa forma, para a 

permanência da sílica altamente reativa, é recomendada a queima da CA a temperaturas entre 

450 a 700°C (CHOUKSEY et al., 2019). 

Grande parte dos trabalhos direciona-se para a utilização da CCA como material 

pozolânico para obtenção de aglomerantes alternativos. As adições de materiais pozolânicos 

em argamassas e concretos podem atuar fisicamente, preenchendo os vazios na matriz solo-

cimento e, consequentemente, reduzindo a porosidade (LE e LUDWIG, 2016).  

O efeito da CCA no melhoramento mecânico do solo vem se desenvolvendo há alguns 

anos ao redor do mundo. Pesquisadores como Ali et al. (1992); Muntohar, (2004); Basha et al. 

(2005); Anwar, (2011); Roy, (2014); Kumar e Gupta (2016); Jongpradist et al. (2018); Gupta 

et al. (2019); Moreira et al. (2019b) e Adeyanju et al. (2020), analisaram a adição de CCA em 

conjunto com materiais como cal, cinzas volantes e cimento.  

Os resultados das diferentes pesquisas mostram o melhoramento de propriedades 

geotécnicas como a resistência à compressão simples (qu), à tração por compressão diametral 

(qt) e diminuição da plasticidade, mencionadas a seguir:   
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a) Incremento de 75% na qu de uma areia argilosa melhorada com adições de 6% de 

CCA e 9% de cal (ALI, 1992);  

b) Redução da expansão em 64% e incremento de 55% na tensão axial máxima de 

um solo argiloso misturado com 12,5% de CCA (MUNTOHAR, 2004); 

diminuição da plasticidade em 25% de um solo residual misturado com 15% de 

CCA (BASHA et al., 2005); 

c) Incremento na qu de 380% e na qt de 426% de um solo argiloso misturado com 

20% de CCA (ANWAR, 2011);  

d) Incremento na qu de 90% de um solo argiloso de alta plasticidade misturado com 

10% de CCA (ROY, 2014);  

e) Aumento da qu e da qt de 382% e 271% respectivamente, em uma argila de baixa 

plasticidade com adições de 10% de CCA, 40% de cinza volante e 4% de cimento 

(KUMAR e GUPTA, 2016);  

f) Incremento de 780% na qu de uma argila de alta plasticidade misturada com 15% 

CCA e 20% de cimento (JONGPRADIST et al., 2018); incremento de 156% na qu 

de uma argila de baixa plasticidade com adição de 15% de CCA (GUPTA et al., 

2019); 

g) Diminuição da plasticidade em 95,3% de um solo siltoso de baixa 

compressibilidade misturado com 9% de CCA e 9% cal (MOREIRA et al., 2019b); 

h) Incremento de 128% na qu de um solo argiloso com adição de 10% de cimento e 

4% de CCA (ADEYANJU et al., 2020). 

Percebe-se então, que o interesse dos pesquisadores pela utilização da CCA visa 

reduzir a quantidade de matérias-primas utilizadas na fabricação de materiais para a construção 

civil como é o cimento, além de melhorar as características geotécnicas dos solos.  

No Brasil, a CA tem se tornado um problema ambiental em virtude da crescente 

produção agrícola e quantidade de gás metano gerada pelo descarte incorreto da CA na natureza 

(COLLATTO et al., 1974; MARAGON et al., 2013). Desta forma, pesquisadores como 

Rodrigues, (2012); Islabão, (2013); Fernandes, (2014); Yacoub, (2017) e Moreira et al. 

(2019b), estudaram a adição de CCA no melhoramento de solos de diferentes regiões do Brasil, 

mostrando a viabilidade do uso CCA como um material aglomerante. Como consequência, o 

problema pelo descarte da CA se transformou em uma oportunidade que vem se desenvolvendo 

no Brasil através das diferentes pesquisas.  

Moreira (2019b) utilizou a CCA e cal em misturas com solo da Formação Guabirotuba 

para avaliar a influência desses materiais nas propriedades físicas do solo, concluindo que a 
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CCA e a cal diminuem a plasticidade do solo. Além disso, o autor recomenda utilizar esse tipo 

de material em análises de melhoramento mecânico do solo. É importante destacar que a 

pesquisa mencionada foi a única reportada até o momento na literatura sobre o melhoramento 

do solo da Formação Guabirotuba com adições de CCA. Em consequência, este estudo pretende 

continuar com as análises sobre o melhoramento do solo da Formação Guabirotuba, avaliando 

a resistência mecânica do mesmo com a adição de CCA. Isto, visando substituir parte do 

cimento utilizado comumente nos processos de melhoramento do solo, além de avaliar a 

influência de FPP como mecanismo de reforço. 

 

2.2.3.2 Cimento Portland  

O cimento Portland é uma substância alcalina, composta em sua maior parte por 

silicatos e aluminatos de cálcio. Esses compostos, por hidrólise, dão origem a compostos 

cristalinos hidratados e gel. Os principais compostos, silicatos e aluminatos, liberam hidróxido 

de cálcio durante a reação com a água. Os cristais resultantes entrelaçam-se à medida que 

avança o processo de hidratação, criando a estrutura que vai assegurar a resistência típica das 

pastas, argamassas e concretos. O gel do cimento desenvolve-se espontaneamente sobre a 

superfície mineral, ligando-se aos oxigênios expostos e incorporando íons de cálcio livre na 

estrutura (TAYLOR, 1992). 

O cimento é um ligante hidráulico, ou seja, a ativação do material se dá pelo contato 

com água. Essa ativação permite a aglomeração entre as partículas do solo com o cimento . 

Porém, ele não altera a estrutura do solo com a mesma intensidade e proporção que a cal. Uma 

grande variedade de tipos de solo pode ser estabilizada usando cimento Portland. O solo pode 

apresentar algum ressecamento devido à necessidade de utilização da água presente no mesmo. 

A capacidade do cimento em estabilizar praticamente qualquer tipo de solo se dá pelo fato de o 

material não depender das reações com os minerais do solo (TERREL et al., 1979). 

Segundo Ingles e Metcalf (1972) pequenas quantidades de cimento, até mesmo 2%, 

irão modificar as propriedades do solo. Alhassan et al. (2007) estudaram o melhoramento de 

um solo argiloso com teores de 2 e 8% de cimento e 2, 4, 6 e 8% de CCA. Obtendo incrementos 

de até 33% na qu após 7 dias de cura, para misturas com 2 e 4% de cimento e CCA 

respectivamente, em relação à argila pura. 

Segundo Oliveira et al. (2013), a quantidade de cimento presente na mistura tem um 

papel importante, uma vez que ele origina reações hidráulicas em um tempo curto com a 
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produção de hidróxido de cálcio, o que promove o desenvolvimento de reações pozolânicas ao 

longo do tempo. Assim, quando a quantidade de cimento Portland adicionado ao solo é 

reduzida, as características de compressibilidade do solo estabilizado se deterioram 

consideravelmente, evoluindo para o comportamento do solo não-estabilizado. 

 

2.2.3.3 Fibras de polipropileno 

Para Hannant (1994), Illston (1994) e Taylor (1994) o maior potencial dos materiais 

compósitos fibrosos está no estado pós-fissuração, onde as fibras contribuem de forma mais 

efetiva na resistência do material, aumentando assim a sua capacidade de absorção de energia. 

Isto se deve ao fato de que a deformação necessária para causar fissuras numa matriz cimentada 

é muito inferior à elongação das fibras, nas quais pouco ou nenhum aumento de tensão de 

fissuração é esperado.  

Johnston (1994) define que a ação das fibras no compósito tende primeiro a reforçá-lo 

sobre todos os modos de carregamento que induzem tensões de tração (tração indireta, flexão e 

cisalhamento), melhorando, consequentemente, a ductilidade e a tenacidade da matriz com 

características frágeis. Segundo Taylor, (1994) as fibras não impedem a formação de fissuras 

no compósito, mas são capazes de aumentar a resistência à tração pelo controle da propagação 

das fissuras. Hannant (1994) assegura que as fibras mantêm unidas as interfaces das fissuras, 

beneficiando as propriedades mecânicas no estado pós-fissuração, ou seja, aumentando a 

ductilidade. As fibras que atravessam as fissuras contribuem para os aumentos da resistência, 

da deformação de ruptura e da tenacidade dos compósitos. 

Estudos sobre o reforço de fibras estabeleceram que melhoram as características dos 

solos utilizados na engenharia geotécnica. Dentre as propriedades notáveis estão a maior 

extensibilidade, a pequena perda de resistência após o pico, a isotropia na força e a ausência de 

planos de fraqueza (SINGH e BAGRA, 2013). O reforço do solo com fibras é capaz de diminuir 

a tendência de inchamento dos solos expansivos e de aumentar a resistência ao cisalhamento, a 

resistência à compressão não confinada, a resistência à tração e à flexão e a capacidade de carga 

de solos arenosos problemáticos (GUPTA et al., 2019; MAHER e HO, 1994). 

As FPP são termoplásticas, ou seja, adquirem uma consistência plástica com o 

aumento da temperatura. Essas fibras possuem uma grande flexibilidade e tenacidade em 

função de sua constituição. Seu módulo de elasticidade é de aproximadamente 8 GPa e sua 

resistência à tração está próxima de 400 MPa (TAYLOR, 1994).  
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De acordo com Karim e Al-Soudany (2018), o polipropileno é um polímero 

termoplástico utilizado em muitas implementações, incluindo têxteis e embalagens. Com a 

adição desse polímero, o material se torna física e quimicamente resistente. Cientificamente, os 

polipropilenos são polímeros que consistem em unidades ramificadas repetidas derivadas de 

propano. 

Viswanadham et al. (2009) estudaram a influência da adição de 0,25 e 0,5% de FPP 

em um solo expansivo, obtendo como resultado a diminuição da pressão de inchamento 

passando 105 kPa em amostras não reforçadas para 85 kPa em amostras reforçadas com 0,5% 

de FPP.  

Yadav; Tiwari e Shekhwat (2018) avaliaram o comportamento de uma argila 

melhorada com cinza volante (10, 20 e 30%), cimento (5%) e FPP (0,5 e 1%) com comprimento 

de 6 e 12 mm. Os autores encontraram que as melhores misturas estavam compostas por 10% 

de cinza volante, 1% de FPP (12 mm) e 5% de cimento. Os incrementos em relação à argila 

pura foram de 400 e 850% na qu e na qt, respectivamente. No entanto, ao comparar a mesma 

mistura, mas com adição de 0,5% de FPP, os autores encontraram que não existiram diferenças 

significativas entre o ganho na qu e na qt com adições de 0,5 e 1% de FPP. Além disso, 

concluíram que a deformação axial na força de pico aumentou de 14,47% na argila pura para 

18,42% nas misturas com 10% de cinza volante, 0,5% de FPP (12 mm) e 5% de cimento.  

Kumar e Gupta (2016), estudaram o comportamento da adição de FPP em solo 

argiloso, encontrando melhores resultados tanto na qu como na qt com adição de 0,5 a 1% de 

FPP com comprimentos de 12 mm. Da mesma forma, Viswanadham et al. (2009), encontraram 

redução da expansão do solo estudado com adições entre 0,25% até 0,5% de FPP. 

Zaimoglu e Yetimoglu (2012) estudaram um silte de alta plasticidade reforçado com 

FPP (0,25 - 0,5 - 0,75 - 1%) com comprimento de 12 mm. Os resultados mostraram que em 

comparação com o solo puro, o valor de qu da amostra reforçada com 0,75% de FPP aumentou 

aproximadamente 85% (ou seja, de 392 para 727 kPa). Além disso, os autores observaram que 

o incremento de qu não foi significativo para um conteúdo de FPP superior a 0,75%.  

Estabragh et al. (2017) analisaram o comportamento de um solo argiloso melhorado 

com cimento (8 e 10%), e dois teores de FPP (0,5 e 1%) em quatro comprimentos (10 - 15 - 20 

- 25 mm). Os resultados da resistência à compressão simples do solo argiloso puro foram em 

média 282 kPa. Quando foram adicionados 0,5% de FPP com comprimento de 10 e 25 mm, as 

resistências foram 340 e 378 kPa, respectivamente.  No entanto, ao analisar o mesmo teor de 

FPP com os dois comprimentos mais 8% de cimento, a resistência à compressão simples foi de 

1847 e 1806 kPa, respectivamente. Os autores concluíram que, a partir de 10 mm de 
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comprimento, as fibras contribuem com o incremento da resistência à compressão simples, mas 

o incremento não é significativo, observando ainda que com 25 mm de comprimento, mesmo 

com adições de 0,5% de FPP, a resistência à compressão simples diminui. 

Finalmente, Shukla (2017) menciona que teores de FPP de 0,1 até 0,5 %, aumentam 

significativamente o módulo de tenacidade e ductilidade do solo e teores superiores a 0,7% de 

FPP podem causar dificuldade na preparação laboratorial das amostras e, além disso, pode 

chegar a ser impraticável no campo devido à dificuldade no processo de mistura de as FPP com 

o solo. 

2.2.3.4 Alterações nas propriedades dos solos pela inclusão de fibras   

Autores já relataram as mudanças que ocorrem no comportamento mecânico dos solos 

reforçados com fibras. Estas mudanças são relacionadas segundo Palacios, (2012) à 

compactação, resistência mecânica e do modo de ruptura, descritos a seguir: 

 

Compactação 

Hoare (1979) estudou a influência da adição de FPP na compactação de um cascalho 

com areia. O autor observou que as FPP geram maiores vazios no composto, resultando em 

incrementos da umidade ótima de compactação, independentemente do tipo de compactação 

empregada. Além disso, o autor menciona que a influência na compactação é comandada pela 

interação entre solo e reforço, atentando para aspectos como a granulometria do solo, forma das 

partículas, textura e área superficial do reforço. 

Dave et al. (2020) analisaram a adição de FPP (0,75 - 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,5%) em um 

solo coesivo. Os ensaios de compactação mostraram redução da densidade seca máxima de 15,1 

para 14,57 g/cm3 com adição de FPP na faixa de 0 - 2,5% e aumento do teor de umidade ótimo 

que passou de 21 para 22,1%. Os autores atribuem esse comportamento ao leve peso específico 

de as FPP, além do atrito gerado no composto que forma maior quantidade de vazios, por tanto, 

geram uma maior área de superfície específica disponível no solo reforçado com fibra em 

comparação com solo não reforçado. 

 

Resistência mecânica  

As características de resistência do solo reforçado com fibra são significativamente 

governadas pela resistência ao cisalhamento da interface fibra-solo, que é afetada 

principalmente pelo atrito, força de aderência e sucção (GELDER e FOWMES, 2016). De 
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acordo com Shukla (2017), características do solo e das fibras, concentração de fibra, tipo de 

aditivos, método de mistura das fibras com o solo e tipo de compactação são fatores que afetam 

o comportamento de resistência ao cisalhamento de solos reforçados com fibra. 

Omine et al. (1996) afirmam que a adição de fibras em solos argilosos pode aumentar 

ou reduzir a resistência de pico, de acordo com o teor de cimento adicionado ao solo. Em outras 

palavras isto depende da menor ou maior rigidez da matriz do solo, sendo este efeito mais 

influenciado com o aumento da quantidade de fibras.  

Casagrande (2005) analisou o comportamento de areia e bentonita reforçada com FPP 

de comprimento 4 mm e concluiu que as FPP sofrem grandes deformações plásticas de tração, 

independente do comprimento inicial, sendo solicitadas sucessivamente após estágios de 

alongamento em primeira instância, e, consequente, ruptura ao sofrerem deslocamentos 

maiores. 

Kumar e Gupta (2016) estudaram o comportamento de uma argila de baixa 

plasticidade melhorada com CCA (5 - 10 - 15 - 20%), cinza volante (30 - 35 - 40 - 45%), 

cimento (0 - 2 - 4%) e FPP (0 - 0.5 - 1.0 - 1.5%) com comprimento de 6 e 12 mm.  As qu e qt 

da argila pura foram de 110 kPa e 17 kPa respectivamente. Os autores também observaram um 

comportamento quebradiço em todos os corpos de prova estabilizados e na argila pura. No 

entanto, ao adicionar as FPP, os autores perceberam a mudança do comportamento quebradiço 

para dúctil. Assim, a melhor resistência obtida com adição de FPP foi para as misturas com 

teores de 10% de CCA, 40% cinza volante, 4% de cimento e 1,5% de FPP (comprimento de 12 

mm), obtendo-se qu de 530 kPa e qt de 63 kPa após 28 dias de cura. 

A adição de fibras pode aumentar as deformações volumétricas de compressão na 

ruptura.  A taxa de deformação onde as fibras passam a contribuir de forma mais significativa 

para o acréscimo de resistência ao cisalhamento depende do tipo de matriz formada entre o solo, 

agentes estabilizadores e fibras (STAUFFER e HOLTZ, 1996). 

Segundo Consoli, Casagrande e Coop (2007), quanto maior é o comprimento das fibras 

de reforço, maior é o incremento da resistência cisalhante do solo. Os autores avaliaram o 

desempenho de uma areia reforçada com FPP com diferentes comprimentos, submetida a 

grandes deformações cisalhantes. Concluiu-se que, quanto maior é a deformação cisalhante, 

maior será a quantidade de fibras rompidas. Assumindo que as FPP se alongam até que as 

deformações do ensaio superam a deformação de ruptura das mesmas, portanto as FPP sofrem 

deformações plásticas antes de alcançar a ruptura. 
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Modo de ruptura 

O aumento da ductilidade do solo com a adição de fibras já foi observado por vários 

autores nos últimos anos (HOARE, 1979; MCGOWN et al., 1985; MAHER e Ho, 1994; 

NATARAJ et al., 1996; CONSOLI et al., 1999; CASAGRANDE, 2005; SENOL, 2014, 

YADAV; TIWARI e SHEKHWAT, 2018; GONG, 2019). As FPP diminuíram a fragilidade 

dos diferentes solos mudando o modo de ruptura de frágil para dúctil. 

Por sua vez Donato et al. (2004) verificaram uma mudança significativa no modo de 

ruptura de um solo argiloso, onde as amostras com adições de 5% de cimento não reforçadas 

exibiram um comportamento frágil na ruptura, enquanto as amostras reforçadas com 0,5% de 

FPP apresentaram comportamento dúctil. 

Jadhao e Nagarnaik (2008) avaliaram um solo arenoso com adições de 0 e 50% de 

cinza volante e FPP (0 - 0,5 - 1 - 1,5)%. Os autores analisaram a relação tensão-deformação 

encontrando que sem reforço, o comportamento solo-cinza volante era rígido e quebradiço, 

observando quedas repentinas da resistência, uma vez que os CPs alcançaram o pico de 

resistência máximo. Essas resistências foram observadas em deformações axiais que variaram 

entre 2,3 e 3,4% para solo com adição de 50% de cinza volante. Entretanto, quando o solo-cinza 

foi reforçado com FPP, o pico foi alcançado em maiores deformações que variaram entre 9 e 

14% para adições de 0,5 - 1 - 1,5% de FPP, além de observar uma queda gradual da resistência 

após o pico. Foi possível concluir que o modo de ruptura passou de frágil para dúctil, de modo 

que a matriz com FPP mostrou aumento da capacidade de absorção de energia.  

Em outra pesquisa Yadav, Tiwari e Shekhwat (2018) analisaram uma argila misturada 

com 5% de cimento e três teores de cinza volante (10 - 20 - 30%). Os autores verificaram que 

a fragilidade das misturas aumentava com o aumento da porcentagem de cinzas e cimento, 

sendo que a resistência de pico máxima era alcançada em deformações próximas a 3%. Já com 

a adição de 0,5% de FPP, as deformações incrementaram para valores entre 10 e 14%. 

Em síntese, o modo de ruptura do solo é alterado pela inclusão de FPP, reduzindo a 

fragilidade dos solos. A amplitude dessas alterações depende fundamentalmente de uma boa 

adesão solo-fibra, que pode ser atingida pela ação de um agente cimentante, formando uma 

estrutura cimentada com maior resistência mecânica (FEUERHARMEL, 2000). 
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2.3 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO  

“A resistência ao cisalhamento de um solo pode ser definida como a máxima tensão 

que o solo pode suportar sem que ocorra ruptura ou como a tensão de cisalhamento do solo no 

plano onde ocorre a ruptura. ” (PINTO, 2006, p.260). 

Head (1998) enfatiza que a resistência do solo é influenciada pelas seguintes 

características naturais: mineralogia, distribuição granulométrica, formato dos grãos, índice de 

vazios, presença de água, estrutura, histórico de tensões pré-existentes e existência de tensões. 

Os estudos referentes à estabilidade de taludes, tanto em solo como em rocha, se 

utilizam primordialmente dos conceitos de resistência ao cisalhamento, considerando a análise 

do estado de tensões que induzem à ruptura. Como explicado por Das (2013), essa resistência 

pode ser assumida como a resistência interna por área unitária que a massa pode oferecer para 

resistir a rupturas e a deslizamentos ao longo de qualquer plano em seu interior.   

Para todas as estruturas de engenharia construídas em solos argilosos, há o 

aparecimento de deformações. Quando esses solos são expostos a qualquer carga adicional ou 

devido à dissolução das partículas quando são molhados, encharcados ou lixiviados com água, 

essas deformações podem causar uma ruptura significativa (rachaduras, inclinações e colapso) 

das fundações ou estruturas da terra (KARIM e AL-SOUDANY, 2018). Na engenharia 

geotécnica as características de resistência ao cisalhamento são determinantes na execução de 

projetos de fundações, estabilidade de taludes (aterros, cortes e barragens), empuxos de terra, 

muros de arrumo e túneis (CAPUTO, 1988). 

 

2.3.1 Tensões no Solo 

Em um plano no interior do maciço terroso, agem sobre o solo basicamente dois 

somatórios de forças principais, as quais definem as características de resistência próprias do 

maciço e são; a tensão cisalhante (τ), composta pela somatória de forças tangenciais ao plano 

dividido pela área total que abrange as partículas em que os contatos ocorrem, e a tensão normal 

(𝜎) composta pelo somatório das componentes normais ao plano, dividida pela área. 

Terzaghi (1943) constatou que a tensão normal total em um plano deve ser considerada 

como a soma da pressão que a água exerce no interior dos vazios do solo, denominada pressão 

neutra ou poropressão (u), com a tensão transmitida apenas pelos contatos entre as partículas, 

denominada tensão efetiva (𝜎’). Mudanças na tensão principal total causada por uma mudança 
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na poropressão, praticamente não influenciam a mudança de volume ou as condições de tensão 

para ruptura. Desta forma, a tensão efetiva em solos saturados pode ser expressa como a 

diferença entre a tensão normal total e a poropressão, como é mostrado na Equação 2. 

 

𝜎’ =  𝜎 − 𝑢 (2) 

Onde:  

𝜎’ = tensão efetiva; 

𝜎 = tensão normal;  

u= poropressão 

 

Assim, “todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensão como 

compressão, distorção e mudanças na resistência ao cisalhamento, são resultado exclusivo da 

variação nas tensões efetivas” (PINTO, 2006, p. 98). 

 

2.3.2 Atrito Interno e Coesão 

O ângulo de atrito é a amplitude do ângulo de deslocamento dos solos e pode variar 

com a natureza dos mesmos ou com condições adversas, como a umidade e forma dos grãos.  

Para determinação dos parâmetros de resistência efetivos, considera-se a ação da 

poropressão, como indicado na Equação 3. 

 

𝜏 = 𝑐´ + (𝜎 − 𝑢)𝑡𝑔φ′ (3) 

Onde: 

τ = tensão cisalhante; 

c’ = coesão efetiva; 

𝜎 = tensão normal ao plano de cisalhamento; 

u= poropressão; 

φ’ = ângulo de atrito efetivo. 

Os parâmetros de resistência totais ou efetivos podem ser obtidos a partir dos ensaios 

de compressão triaxiais, plotando os círculos de Mohr de ruptura e traçando a envoltória 

tangente aos círculos (HEAD, 1998). O ângulo de atrito efetivo é o ângulo entre a envoltória de 

ruptura e o eixo horizontal (φ’). A coesão efetiva (c’) é dada pelo intercepto da envoltória de 

ruptura no eixo vertical, como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Parâmetros de resistência e derivações no diagrama de Mohr 

 

Fonte: Adaptado de Head (1998). 

O fenômeno de atrito nos solos diferencia-se do fenômeno de atrito entre dois corpos 

porque o deslocamento de uma massa de solo envolve um grande número de grãos, 

que podem deslizar entre si ou rolar uns sobre os outros, acomodando-se em vazios 

que encontram no percurso (PINTO, 2006, p. 260). 

Por outro lado, Caputo (1998, p. 159) enfatiza que “a denominação “atrito interno” 

define não somente o atrito físico que ocorre entre as partículas do solo, mas também o atrito 

fictício, resultado do entrosamento das partículas. ”  

Por sua parte a coesa do solo pode ser aparente ou real, e é dada pela forca de atração 

entre as superfícies das partículas. “A coesão real é uma parcela da resistência ao cisalhamento 

de solos que existe devido às forças eletroquímicas de atração das partículas. ” (CAPUTO, 

1988, p. 159).  Entretanto a coesão aparente é um fenômeno resultante da tensão superficial da 

agua nos capilares do solo, onde podem-se formar meniscos de agua entre as diferentes 

partículas dos solos parcialmente saturados (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

2.3.3 Ensaios para Determinação da Resistência ao Cisalhamento dos Solos  

2.3.3.1 Ensaio Triaxial 

O ensaio de compressão triaxial consiste na aplicação de um estado hidrostático de 

tensões e de um carregamento axial sobre um corpo de prova cilíndrico do solo. Para 

isto, o corpo de prova é colocado dentro de uma câmara de ensaio e envolto por uma 

membrana de borracha. A câmara é enchida com água, à qual se aplica uma pressão 

chamada pressão confinante ou pressão de confinamento do ensaio. A pressão 

confinante atua em todas as direções, inclusive na direção vertical. O corpo de prova 

fica sob um estado hidrostático de tensões (PINTO, 2006, p. 266). 

Segundo Head (1998), podem ser aplicadas condições não drenadas ou drenadas em 

ensaios de laboratório com argilas. As condições drenadas geralmente se aplicam em ensaios 
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em areias, mas o estado não drenado também é possível com carregamento muito rápido por 

meio de ensaios especiais. Dentro de uma escala de tempo intermediária, como para condições 

típicas de carregamento de construção de curto prazo, o estado drenado pode geralmente ser 

assumido para areias e o estado não drenado para argilas. Porém, sob a carga transitória de um 

terremoto, não há tempo suficiente para que uma areia dissipe as pressões dos poros por 

drenagem e a condição não drenada é então aplicada. No outro extremo, como uma argila se 

consolida gradualmente durante um período de muitos anos sob uma carga de fundação ou em 

um talude de aterro, ela se comporta como um material drenado.  

Para a execução dos ensaios triaxiais, pelo menos três corpos de prova devem ser 

ensaiados: cada um é submetido, inicialmente, a uma dada tensão principal (𝜎3) de 

confinamento, e a seguir a uma tensão axial (𝜎1 = Δ𝜎 + 𝜎3) crescente, mantendo-se constante a 

pressão de confinamento, até que se verifique a ruptura (BARATA, 1984). Assim, para cada 

corpo de prova ensaiado, é possível obter o par (𝜎3 e 𝜎1) de ruptura correspondente, com os 

quais se traçarão os círculos de Mohr, e finalmente, a envoltória definidora da resistência ao 

cisalhamento, pelo critério de Mohr-Coulomb. 

 

2.3.3.2 Ensaio de Resistencia à compressão simples  

O ensaio de resistência à compressão simples (qu) é utilizado para determinar a 

resistência não drenada de solos finos. Consiste em ensaiar corpos de prova aplicando uma 

pressão axial σ1, neste ensaio não são aplicadas pressões laterais, isto é, σ3 = 0.  A velocidade 

de aplicação da carga na prensa é controlada e padronizada.  

 

2.3.3.3 Ensaio a tração por compressão diametral  

O ensaio de compressão diametral ou tração indireta (qt), consiste em submeter um 

corpo de prova cilíndrico a esforços diametrais até a ruptura. De acordo com Consoli et al. 

(2012) o ensaio é realizado a partir da aplicação de um carregamento em amostras cilíndricas 

no sentido de seu diâmetro, é de fácil execução e amplamente utilizado no meio científico.  
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2.3.4 Critérios para Determinação da Ruptura 

Segundo Head (1998), existem cinco critérios diferentes de ruptura, que podem ser 

utilizados para a determinação da envoltória da resistência da tensão de ruptura: (1) Máxima 

tensão desviadora “pico”; (2) Razão máxima de tensões principais; (3): 

1. Máxima tensão desviadora “pico”  

Este critério está associado à “ruptura”, é a condição de máxima diferença de tensão 

principal (Figura 3). Se as tensões principais totais verticais e horizontais são denotadas como 

𝜎1 e 𝜎3 respectivamente, a tensão do desvio de pico é (𝜎1 - 𝜎3) e a deformação correspondente 

é denotada por ɛlim.  

Em um ensaio triaxial não drenado, a poropressão naquela deformação é denotada por 

“u”, a partir da qual as principais tensões efetivas no pico podem ser calculadas. Em um ensaio 

drenado, a poropressão permanece constante no valor inicial e apenas 𝜎1 varia, enquanto 𝜎3 

permanece constante. 

2. Máxima razão de tensões principais 

Se as tensões efetivas principais 𝜎’1 e 𝜎’3 são calculadas para cada conjunto de 

leituras feitas durante um ensaio não drenado, os valores da razão de tensão principal 𝜎’1 / 𝜎’3 

podem ser calculados e plotados versus a deformação, conforme apresentado na Figura 3. O 

valor máximo da relação não ocorre necessariamente na mesma deformação que a máxima 

tensão desviadora. 

De acordo com Boszczowski (2008) este critério é particularmente útil para solos nos 

quais a tensão desviadora incrementa com o aumento das deformações, possibilitando a 

avaliação da não linearidade da envoltória de ruptura.  

Para solos nos quais grandes deformações são necessárias para mobilizar a resistência 

cisalhante, uma condição de deformação limite pode ser mais apropriada do que as anteriores.  

 

3. Deformação limite  

Para solos nos quais uma deformação muito grande é necessária para mobilizar a 

resistência máxima de cisalhamento, uma condição de deformação limite pode ser mais 

apropriada do que uma tensão de cisalhamento máxima. Esse critério pode ser útil em ensaios 

triaxiais drenados multi-estágios. 
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Figura 3 - Critérios de ruptura para solos 

 

Fonte: Boszczowski (2008). 

Segundo Pinto (2000) os siltes abrangem uma ampla gama de comportamentos, desde 

areias finas até argilas. É útil considerar os siltes em duas categorias: siltes não plásticos, que 

se comportam mais como areias finas, e siltes plásticos, que se comportam como argilas. Desta 

forma é importante que o critério de ruptura utilizado para a determinação dos parâmetros de 

resistência em ensaios triaxiais adensados não drenados (CU) em siltes. 

Valores amplamente divergentes de resistência para siltes são encontrados dependendo 

do critério de ruptura que é usado para interpretar os resultados do ensaio. Quatro critérios de 

ruptura que foram usados para interpretar os resultados de testes triaxiais CU em siltes de baixa 

plasticidade, são os seguintes: máxima poropressão (umax); variação da poropressão Δu = 0; 

máxima razão de tensões principais (𝜎’1 ∕ 𝜎’3); deformação limite e máxima tensão desviadora 

(𝜎’1 – 𝜎’3). Os prós e contras desses critérios são: 

 A máxima poropressão ocorre em deformação muito pequena e leva a uma 

resistência não drenada muito baixa; 

 O ponto onde Δu = 0 é prontamente determinado e é o último ponto no ensaio 

onde a cavitação certamente não afetará; 
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 A máxima razão de tensões principais está sujeita a uma ampla variação na 

deformação e na resistência porque, nesta fase do ensaio, a razão da tensão principal é quase 

constante. Por outro lado, esse critério não representa o exato momento da ruptura em ensaios 

não drenados. 

 A máxima tensão desviadora pico como o critério de ruptura pode ser aplicável. 

Devido ao fato de que o estresse do desviador pode aumentar ao longo do ensaio, atingindo um 

valor de pico determinado pela força da amostra. 

Alguns pesquisadores como Corrêa (2018), Ferreira (2018), Lemos (2019), Slongo 

(2008) e Fernandes (2014) realizaram ensaios triaxiais CU considerando o critério de ruptura 

de tensão desviadora pico (𝜎’1 – 𝜎’3) para solos:  silte arenoso (CORRÊA, 2018), silte areno- 

argiloso (FERREIRA, 2018); silte arenoso com pedregulho (LEMOS, 2019); areia argilosa 

(SLONGO, 2008); argila siltosa (FERNANDES).  Segundo Head (1994) esse critério de 

ruptura é tradicionalmente um dos mais associados com o rompimento de amostras de solos. 

Por outro lado, Lopez (2012) analisou diferentes critérios de ruptura para uma areia 

siltosa com adições de 2,5 - 5 - 10% de cimento, por meio de ensaios triaxiais em condições 

drenadas e não drenadas, submetidos à diferentes tensões confinantes (100 - 200 - 300 – 400 

kPa). Os critérios analisados foram a máxima razão entre tensões principais (𝜎’1 / 𝜎’3), máximo 

variação de poropressão (Δumax), parâmetro de poropressão de Skempton igual a zero (A = 0) e 

máxima tensão desviadora pico (𝜎’1 – 𝜎’3)máx. Os resultados mostraram que no caso de relação 

de vazios e = 0,9, o parâmetro A = 0 se mostrou praticamente ineficiente, uma vez que a 200 e 

400 kPa de tensão confinante não foi possível obter A = 0.  

O parâmetro 𝜎’1 / 𝜎’3 cresceu com a deformação na tensão confinante de 200 kPa, 

sendo máximo na última deformação registrada, mostrando-se ineficaz, uma vez que seu 

máximo valor provavelmente ocorreu depois da ruptura. Assim, o parâmetro mais consistente 

encontrado por Lopez, (2012) é o de máxima tensão desviadora (𝜎’1 – 𝜎’3), que ocorreu nas três 

tensões confinantes a baixas deformações, entre 1 e 3%. Por esta razão, este critério foi adotado 

para as análises dos ensaios triaxiais CU desenvolvidos nesta pesquisa. 

 

2.4 ESTABILIDADE DE TALUDES 

Talude é a denominação que se dá a qualquer superfície inclinada de um maciço de 

solo ou rocha, o qual pode ser de origem natural ou artificial, sendo que dentre dos artificias 

existem os aterros e cortes (GERSCOVICH, 2016). Os taludes podem estar compostos por solos 
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de diferentes granulometrias e origens, incluindo rejeitos industriais, urbanos ou de mineração 

(FILHO e VIRGILI, 1998). Um exemplo de um talude de aterro está na Figura 4, onde podem 

ser observadas também as componentes do mesmo.  

 

Figura 4 - Componentes de um talude de aterro 

 
Fonte: Adaptado de Han (2015). 

Segundo Han (2015), à medida que a inclinação se torna instável, a ruptura pode 

ocorrer em vários locais diferentes (Figura 5). Uma pequena ruptura ou deslizamento de um 

pedaço da encosta é chamada de ruptura local. Esta ruptura ocorre geralmente em áreas onde o 

solo é fraco e pouco compactado, o que traz consigo a entrada da água e assim desencadeia a 

futura ruptura. A ruptura local geralmente não é uma grande preocupação e pode ser corrigida 

facilmente. 

Uma ruptura superficial pode ocorrer por causa da infiltração da chuva que faz com 

que a superfície da encosta deslize. Este é o modo de ruptura mais comum para taludes, 

especialmente em áreas sujeitas a chuvas frequentes. As causas da ruptura superficial são 

compactação fraca, perda da coesão aparente, infiltração e saturação. 

 Às vezes a ruptura pode ocorrer até no pé devido ao grande ângulo de inclinação, 

baixa resistência do solo e/ou sobrecarga (HAN, 2015). 

A ruptura global ocorre quando a fundação abaixo da encosta é mais fraca e uma 

ruptura profunda ocorre através da fundação e da encosta. Para todas essas rupturas, a superfície 

na qual a ruptura ocorre é chamada de superfície de ruptura. Um esquema ilustrativo dessas 

rupturas pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 5 - Possíveis modos de ruptura de um talude  

 

Fonte: Adaptado de Han (2015). 

Conforme a NBR 11682 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2009), talude estável é um talude que não apresenta nenhuma característica de instabilidade, 

tais como trincas, sulcos, erosão, cicatrizes, abatimentos, surgências anormais de água, rastejo 

e ranhuras. A estabilidade de um talude em solo depende fundamentalmente da sua resistência 

ao cisalhamento, que é função do atrito e coesão do material, estando sua estrutura intimamente 

ligada ao histórico de tensões sofridas: erosão, tectonismo e intemperismo. 

Ao ser definida a geometria dos taludes, as condições do subsolo e as características 

de resistência ao cisalhamento do material do que está composto o aterro, pode-se avaliar a 

estabilidade dos taludes. Isso pode ser feito por meio de análises computacionais, os quais em 

sua maioria estão baseados nos métodos de equilíbrio limite e são usados geralmente em 

modelos bidimensionais (ECKS, 2014). 

 

2.4.1 Princípios da Estabilidade de Taludes 

2.4.1.1 Modos de ruptura 

Conforme explicado por Terzaghi, Peck e Mesri (1996), os deslizamentos ou 

escorregamentos de taludes podem ocorrer de diferentes maneiras, lentamente ou 

repentinamente. Esses deslizamentos ocorrem geralmente pela perda repentina ou gradual da 

resistência ao cisalhamento do solo, pela mudança das condições geométricas ou mesmo das 

condições de umidade (ABRAMSON et al., 2001).  
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As rupturas podem se formar de maneira rotacional, composta, translacional, de fluxo 

ou quedas.  Segundo Filho e Virgili, (1998) essa classificação é importante, devido as análises 

sobre a associação de cada tipo ruptura com as características do talude como altura, 

profundidade, raio de alcance, material instável e potencial destrutivo. Essas análises, permitem 

o entendimento e a formulação de possíveis medidas preventivas e corretivas. 

 

2.4.1.2 Poropressões 

A dinâmica da água é de grande importância para os estudos de estabilidade de taludes, 

sendo uma das principais responsáveis pela deflagração dos movimentos de massa em taludes. 

A água pode provocar aumento das solicitações ou redução da resistência ao cisalhamento. Nas 

análises de tensão efetiva, a poropressão atuante deve ser estimada pelas condições da água 

subterrânea no talude, utilizando-se de um dos seguintes métodos (ABRAMSON et al., 2001): 

1. Superfície freática: Essa superfície, ou linha em duas dimensões, é obtida pelo 

nível da água subterrânea livre. Ela pode ser delimitada em campo através de poços de 

monitoramento. Sendo este o método mais comumente utilizado.  

 

2. Dados piezométricos: São obtidos valores de poropressão em pontos 

descontínuos no interior do talude, os quais são interpolados para se estimar a poropressão em 

qualquer outro ponto. Os dados podem ser obtidos por piezômetros de campo, redes de fluxo 

preparadas manualmente ou através de solução numérica. 

 

3. Razão de poropressão: É um método simples e comum para normalizar as 

poropressões medidas em um talude. Na Equação 4 é possível observar a relação da poropressão 

e a tensão vertical, para o método descrito. 

 

Δu =
𝑢

𝜎v
 

(4) 

 

Onde:   

Δu = razão de poropressão; 

u = poropressão; 

𝜎v = tensão vertical total na profundidade z. 
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4. Poropressão constante: Este método pode ser utilizado caso se deseje especificar 

uma poropressão constante em qualquer camada de solo em um talude. 

 

2.4.2 Superfícies de Ruptura  

Dentre as superfícies de ruptura de um talude é possível destacar a planar, que 

geralmente ocorrem em taludes com uma fina camada de solo que provavelmente possui baixa 

resistência em relação aos materiais sobrejacentes.  Uma superfície plana de ruptura não é 

comumente encontrada, pois só ocasionalmente todas as condições geométricas requeridas para 

produzir tal ruptura ocorrem em um talude real (ECKS, 2014). Guidicini e Nieble (1984) 

mencionam que as condições necessárias para o escorregamento ocorrerem num único plano 

são as seguintes:  

a) O plano deve ter direção paralela à face do talude; 

b) O plano de ruptura deve ser inferior ao da face do talude;  

c) O plano de ruptura deve ser maior que o ângulo de atrito no plano;  

d) Superfícies de alívio devem prover resistências laterais desprezíveis ao 

escorregamento ou, alternativamente, não existirem. 

Por outro lado, a superfícies de ruptura circular Segundo Abramson et al. (2001), se 

apresentam mais críticas em taludes compostos por material homogêneo. Por essa razão, esses 

tipos de análise são realizados em um plano bidimensional. Nas estruturas de aterro, em que 

são construídos com solo relativamente homogêneo, de camada para camada, a superfície se 

aproxima muito de um círculo quando alcança a ruptura.  

Finalmente a superfície de ruptura com qualquer geometria é comum em solos 

heterogêneos, o formato geométrico da superfície de ruptura varia muito, conforme as 

características geológicas e geotécnicas do local (DUNCAN; WRIGHT e BRANDON, 2014). 

 

2.4.3 Causas de Ruptura em Taludes 

Ao discutir as várias causas de rupturas em taludes, é útil começar pela consideração 

do requisito fundamental para a estabilidade de taludes. Isso significa que, a resistência ao 

cisalhamento do solo deve ser maior que a solicitação, para que o talude permaneça estável. 

Dado esse requisito básico, segue-se que a causa mais fundamental da instabilidade é que, por 

algum motivo, a resistência ao cisalhamento do solo é menor que a tensão de cisalhamento 
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necessária para o equilíbrio. Essa condição pode ser obtida de duas maneiras segundo Duncan, 

Wright e Brandon, (2014) através de diminuição na resistência ao cisalhamento do solo e devido 

a aumento na tensão de cisalhamento necessária para o equilíbrio. 

 

2.4.3.1 Diminuição da resistência ao cisalhamento 

Segundo Duncan; Wright e Brandon (2014), vários processos diferentes podem levar 

à redução da resistência ao cisalhamento dos solos. 

 

1. Aumento da poropressão (redução das tensões efetivas) 

Um aumento do nível de água, causado por fortes chuvas ou por águas subterrâneas, 

provoca redução das tensões efetivas. Este processo pode acontecer em todos os tipos de solos 

e o tempo para que as pressões de poros mudem depende principalmente da permeabilidade do 

solo. Em solos com alta permeabilidade, mudanças nas condições da água subterrânea podem 

ocorrer rapidamente e, no caso de solos com baixa permeabilidade, as mudanças são lentas. 

Embora a permeabilidade da matriz de solos argilosos apresente-se muito baixa, as 

massas de argila podem ter uma "permeabilidade secundária", a qual pode ser alta devido às 

rachaduras e fissuras do material. Como resultado, as poropressões nos depósitos de argila às 

vezes mudam com uma rapidez surpreendente.  

2. Rachaduras 

As rupturas em taludes são frequentemente precedidas pelo desenvolvimento de 

fissuras no solo perto da crista da encosta. Essas rachaduras se desenvolvem quando a tensão 

na superfície do solo excede a resistência à tração do mesmo. Uma vez que o solo está rachado, 

toda a força no plano da rachadura é perdida. Se as rachaduras permanecerem cheias de água 

por tempo suficiente para que a infiltração em direção à face do declive se desenvolva, as 

poropressões no solo aumentam, levando a uma ruptura do talude 

3. Aumento do índice de vazios  

Argilas altamente plásticas, estão sujeitas a se dilatar ao entrar em contato com a água. 

Baixas pressões de confinamento podem promover o inchamento do solo. Segundo Kayal 

(1991), aterros construídos em Houston (Texas, EUA), com argilas compactadas altamente 

plásticas, alcançaram a ruptura entre 10 a 20 anos após a construção como resultado de 

rachaduras, dilatação e perda de resistência. 

4. Intemperismo 
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Rochas e solos estão sujeitos à perda de resistência como resultado do intemperismo, 

que envolve vários processos físicos, químicos e biológicos (Mitchell, 1993). Os processos 

físicos podem alterar a forma e tamanho dos grãos de solo e os processos químicos e biológicos 

podem levar a mudanças na composição levando a formação de um novo material com 

propriedades diferentes.  

 

2.4.3.2 Aumento da tensão de cisalhamento 

Mesmo que a resistência do solo não mude, os taludes podem ter rupturas se as cargas 

sobre eles mudarem, resultando em maiores tensões de cisalhamento no solo. Os mecanismos 

através dos quais as tensões de cisalhamento podem aumentar incluem: 

1. Cargas na crista do talude 

A tensão de cisalhamento necessária para o equilíbrio de um talude aumentará se são 

aplicadas cargas no solo da crista do talude. Geralmente acontece quando são construídos 

aterros e edifícios apoiados em fundações rasas. Para evitar o aumento significativo das tensões 

de cisalhamento na encosta, tais cargas devem ser mantidas longe da crista do talude.  

2. Pressão da água nas fissuras na crista do talude 

Se as rachaduras na crista de um talude forem total ou parcialmente preenchidas com 

água, a pressão hidrostática da água nas rachaduras carrega o solo, aumentando as tensões de 

cisalhamento e desestabilizando o talude. 

3. Queda no nível da água na base de um talude 

A pressão externa da água atuando na face de um talude fornece um efeito 

estabilizador. Se o nível da água cair, a influência estabilizadora é reduzida e as tensões de 

cisalhamento no solo aumentam. Quando isso ocorre rapidamente, as pressões dos poros dentro 

do talude não diminuem ao mesmo tempo que o nível da água externa, consequentemente o 

talude torna-se menos estável.  

Em síntese a água desempenha um papel importante em muitos dos processos que 

reduzem ou aumentam as tensões de cisalhamento. Outro fator envolvido na maioria das 

rupturas em taludes é a presença de solos que contêm minerais de argila. O comportamento de 

solos argilosos é muito mais complicado do que o comportamento de cascalhos, areias e 

sedimentos não plásticos. Esse comportamento é afetado pela interação físico-química entre as 

partículas de argila e a água que preenche os vazios. Quanto maior o conteúdo de minerais de 
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argila, ocorrem maiores mudanças no comportamento do talude, como contração e retração que 

podem levar à ruptura do mesmo (DUNCAN; WRIGHT e BRANDON, 2014). 

 

2.4.4 Métodos de Análise 

Os principais métodos utilizados são os analíticos baseados na teoria do equilíbrio 

limite. Esses métodos permitem a determinação do fator de segurança (FS) do talude, a partir 

das propriedades de resistência ao cisalhamento do solo. As análises consistem em determinar 

se existe resistência suficiente no talude (rocha ou solo) para suportar as tensões de 

cisalhamento que tendem a provocar a ruptura ou deslizamento (TRISTA, 2009). 

Os principais métodos utilizados são os analíticos, que se baseiam na teoria do 

equilíbrio limite e partem dos seguintes pressupostos: 

a) O solo se comporta como um material rígido plástico, isto é, rompe-se bruscamente 

e sem se deformar;  

b) As equações de equilíbrio estático são válidas até a iminência da ruptura, quando, 

na realidade, o processo é dinâmico;  

c) O FS é constante ao longo da linha de ruptura, isto é, ignoram-se eventuais 

fenômenos de ruptura progressiva (MASSAD, 2010, p. 46). 

 Outros modelos incluem métodos analíticos baseados em modelos matemáticos de 

tensão e deformação (elementos finitos); métodos experimentais, empregando modelos físicos 

e métodos observacionais, baseado na experiência de análise de rupturas anteriores. 

De acordo com Trista (2009), as análises podem ser feitas estudando toda a superfície 

de ruptura que apresente o talude ou dividindo a massa deslizada em parcelas ou lamelas 

(slices). O método das lamelas foi desenvolvido por Petterson e Fellenius no ano de 1936 e, ao 

longo do tempo, foi aperfeiçoado. 

 Outros métodos desenvolvidos realizam o cálculo do FS por meio de iterações e cada 

um deles possui certo grau de precisão. Dentre os mais utilizados nos últimos 50 anos, encontra-

se o método de Bishop simplificado (1955), o qual realiza análises de estabilidade de taludes 

por meio de programas computacionais. 

  

2.4.4.1 Procedimentos do método de equilíbrio limite 

Uma vez estabelecidas as propriedades de resistência ao cisalhamento, poropressão, 

geometria do talude e outras propriedades do solo e do talude, serão executados os cálculos de 
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estabilidade para verificar que as forças resistentes são suficientemente maiores do que os 

esforços exigentes para evitar o deslizamento. 

 Os cálculos geralmente consistem em determinar um fator de segurança (FS) usando 

um dos vários procedimentos de análise pelo método de equilíbrio limite. Todos esses 

procedimentos empregam a mesma definição do FS e o calculam usando as equações de 

equilíbrio estático (DUNCAN; WRIGHT e BRANDON, 2014). 

  

2.4.4.2 Fator de segurança 

A análise de estabilidade envolve um conjunto de procedimentos visando a 

determinação de um índice ou de uma grandeza que permita quantificar o quão próximo da 

ruptura um determinado talude se encontra (FILHO e VIRGILI, 1998). De acordo com 

Fellenius (1936), o fator de segurança (FS) é definido na Equação 5. 

 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑅

𝑀𝐴
 

(5) 

Onde MR é a somatória dos momentos dos esforços resistentes e MA é a somatória dos 

momentos dos esforços atuantes em relação ao centro de rotação. 

Supõe-se que o estado limite de equilíbrio existe quando os momentos atuantes ao 

longo da superfície de ruptura assumida são iguais aos momentos dos esforços resistentes, ou 

seja, quando o FS é 1, permanecendo o talude em estado de ruptura iminente.  Na Tabela 1 é 

mostrada, simplificadamente, uma comparação entre os valores do FS e as respectivas 

condições em que o talude se encontraria (CARVALHO, 1991). 

 

Tabela 1 - Fatores de segurança e condições de estabilidade de taludes 

FATOR DE SEGURANÇA CONDIÇÃO DO TALUDE 

FS < 1,0 Talude instável; caso o talude venha a ser implantado (corte ou aterro) nestas 

condições, deverá sofrer ruptura. 

FS = 1,0 Condição limite de estabilidade associada à iminência de ruptura; também 

condição adotada geralmente nos cálculos de retro análise. 

FS > 1,0 Condição estável; quanto mais próximo de 1,0 for o FS, mais precária e frágil 

será a condição de estabilidade do talude. 

FS >> 1,0 Condição estável; quanto maior for o FS, menores serão as possibilidades de o 

talude sofrer ruptura quando submetido a condições críticas (percolação de água, 

etc.). 

Fonte: Carvalho (1991). 
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Geralmente, o valor de 1,5 para o FS, é aceitável para um projeto de talude estável 

(DAS, 2013). Porém, para a NBR 11682 (ABNT, 2009) esse valor pode mudar de acordo com 

o julgamento das consequências que poderão resultar da instabilidade do talude, ou seja, 

depende dos possíveis danos causados em decorrência da ruptura do talude, características do 

projeto e riscos de vida.  A Tabela 2 apresenta os valores mínimos de FS em função do potencial 

de risco contra danos materiais, ambientais e perda de vidas humanas. 

 

Tabela 2 - Fatores de segurança mínimos para estabilidade de taludes segundo a NBR 11682 

Nível de segurança contra perda de vidas humanas 

Nível de segurança contra danos materiais e ambientais 
Alto Médio Baixo 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1.3 1,2 

Nota 1: No caso de grande variabilidade dos resultados de ensaios geotécnicos, os fatores de segurança da tabela 

acima devem ser majorados em 10% 

Nota 2: No caso de estabilidade de lascas/blocos rochosos, podem ser utilizados fatores de segurança parciais,  

incidindo sobre os parâmetros 𝛾, c e 𝜑. Em função das incertezas sobre estes parâmetros. O método de 

cálculo deve ainda considerar um fator de segurança mínimo de 1.1. Este caso deve ser justificado pelo 

engenheiro civil geotécnico.  

Nota 3: Esta tabela não se aplica aos casos de rastejo, voçorocas, ravinas e queda ou rolamento de blocos. 

Fonte: NBR 11682 (ABNT, 2009). 

 

Assim, graus maiores de FS são exigidos em obras onde haja maiores riscos diretos às 

pessoas, tais como em áreas habitacionais, industriais, de transmissão de energia, de 

abastecimento urbano, rodovias e ferrovias. 

 

2.4.4.3 Método comum das fatias 

O método das fatias foi desenvolvido por Fellenius (1936) e é conhecido por método 

sueco ou das fatias. Baseia-se na análise estática do volume de material situado acima de uma 

superfície potencial de escorregamento, sendo este volume dividido em fatias verticais, as quais 

são analisadas de maneira individual, como se fosse um único bloco em processo de 

deslizamento (Figura 6). 
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Figura 6 - Esquema de divisão do talude em fatias verticais (a) superfície de ruptura de teste; (b) forças 

atuando na enésima fatia. 

 
Fonte: Das e Sobhan (2013). 

Onde: Wn é o peso da fatia, as forças Nr e Tr são os componentes normais e tangenciais 

da reação R, Pn e Pn+1 são as forças normais que atuam nos lados da fatia e Tn e Tn+1 são as 

forças de cisalhamento que atuam nos lados da fatia. 

A análise de estabilidade usando o método das fatias pode ser explicada com o uso da 

Figura 6a, na qual a linha CA é um arco de círculo representando a superfície de ruptura do 

talude.  

Para simplificar, presume-se que a poropressão seja zero. As forças Pn, Pn+1, Tn e 

Tn+1 são difíceis de determinar. No entanto, pode-se assumir um pressuposto 

aproximado de que os resultantes de Pn e Tn são iguais em magnitude aos resultantes 

de Pn+1 e Tn+1 e que suas linhas de ação coincidem (DAS e SOBHAN, 2013, p. 

672). 

O método das fatias é utilizado pela maioria dos programas de computador, já que 

pode prontamente adaptar geometrias complexas dos taludes, condições variáveis do solo e a 

influência de cargas externas (ABRAMSON, 2001).  

 

2.4.4.4 Método de Bishop simplificado 

Segundo ECKS (2014) o método de Bishop Simplificado, da mesma forma que o de 

Fellenius, considera a superfície de ruptura com forma circular. Tem como hipótese que a 

resultante das forças entre as fatias é horizontal. Esse método cumpre a condição de força e 

equilíbrio vertical para cada fatia e um momento global de equilíbrio pelo centro da superfície 
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de ruptura circular. A distribuição de forças que atuam em uma fatia qualquer de solo é 

apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7- Método das fatias de Bishop simplificado: (a) forças agindo na enésima fatia; (b) polígono de 

força para equilíbrio 

 
Fonte: Das e Sobhan (2013). 

As forças que atuam na enésima fatia mostrada na Figura 7b foram redesenhadas na 

Figura 7a. Agora, são Pn - Pn+1 = ΔP e Tn – Tn+1 = ΔT. Assim, pode-se descrever a forca Tr na 

Equação 6. 

 

𝑇𝑟 = 𝑁𝑟(𝑡𝑎𝑛φ𝑑
′ ) + 𝑐𝑑

′ ∆𝐿𝑛 = 𝑁𝑟 (
tan 𝜑′

𝐹𝑠
) + (

𝑐′∆𝐿𝑛

𝐹𝑠
) 

(6) 

 

A Figura 7b apresenta o polígono de força para o equilíbrio da enésima fatia. Somando 

as forças na direção vertical resulta a Equação 7. 

 

𝑁𝑟 =
𝑊𝑛 + ∆𝑇 −

𝑐′∆𝐿𝑛

𝐹𝑠
sin 𝛼𝑛

cos 𝛼𝑛 +
𝑡𝑎𝑛𝜑′ sin 𝛼𝑛

𝐹𝑠

 

(7) 
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Para o equilíbrio da cunha ABC (Figura 6a), tomando o momento sobre O dá 

 

∑ 𝑊𝑛𝑟 sin 𝛼𝑛

𝑛=𝑝

𝑛=1

= ∑ 𝑇𝑟𝑟

𝑛=𝑝

𝑛=1

 

(8) 

Onde a forca Tr é descrita na Equação 9 

 

𝑇𝑟 =
1

𝐹𝑠
( 𝑐′∆𝐿𝑛 + 𝑁𝑟 tan 𝜑′) 

(9) 

 

Como o método de Bishop simplificado supõe que é nula a ação das forças laterais 

atuantes em cada fatia, a decomposição das forças se dá substituindo as Equações 7 e 9 na 

Equação 8 e assumindo por simplicidade que ΔT=0 resultando na Equação 10. 

 

𝐹𝑆 =

∑ (𝑐′𝑏𝑛 + 𝑊𝑛 tan 𝜑′)
1

𝑚𝛼(𝑛)

𝑛=𝑝
𝑛=1

∑ 𝑊𝑛 sin 𝛼𝑛
𝑛=𝑝
𝑛=1

 

(10) 

 

Onde, 

𝑚𝛼(𝑛) = cos 𝛼𝑛 +
tan 𝜑′ sin 𝛼𝑛

𝐹𝑠
 

(11) 

 

A solução é um processo iterativo, no qual é arbitrado o valor do fator de segurança 

FSi, para calcular o FS. O processo repete-se até que o valor calculado (FS) se iguale ao valor 

arbitrado (FSi). O método de Bishop Simplificado fornece resultados mais próximos aos dos 

métodos mais rigorosos, quando comparado com o método de Fellenius, além de ser um dos 

métodos aplicáveis em diferentes softwares computacionais.  

 

2.4.4.5 Limitações do Método de Equilíbrio Limite 

Algumas das limitações do método de equilíbrio limite são listadas a seguir: 

São baseados somente numa análise estática: como é um método de análise estático, 

além de não levar em contas as deformações e distribuição de tensões, em muitos 

casos não é possível realizar uma análise realista da situação; 
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Supõe tensões uniformemente distribuídas: deve se tomar cuidado com as 

concentrações de tensões devidas à forma da superfície de ruptura ou a interação 

rocha-descontinuidade; 

Os modelos de ruptura são muito simples: os modelos com o método de equilíbrio 

limite são completamente inadequados se os processos e mecanismos de ruptura são 

complexos, especialmente quando estão presentes deformações e deslocamentos 

progressivos e fluxos (Trista, 2009, p. 63). 

 

2.4.5 Programas Computacionais para Análises de Equilíbrio Limite 

Para análises com condições de geometrias simples, solo e carga, geralmente são 

usados programas de computador que usam principalmente o método de equilíbrio limite para 

realizar os cálculos. Estão disponíveis programas de computador que podem lidar com uma 

ampla variedade de geometria de inclinação, estratigrafia do solo, resistência ao cisalhamento 

do solo, condições de poropressão, cargas externas e reforço interno do solo. A maioria dos 

programas também possui recursos para pesquisar automaticamente a superfície de 

escorregamento mais crítica, o qual pode ser feito com o menor fator de segurança e pode lidar 

com superfícies de ruptura de formas circulares e não circulares. Além disso, os programas 

também possuem recursos gráficos para exibir os dados de entrada e os resultados dos cálculos 

de estabilidade de taludes (PANULINOVÁ e HARABINOVÁ, 2014). 

De acordo com Chhabra e Kanwar (2015) dois tipos de programas computacionais que 

trabalham com o método de equilíbrio limite estão disponíveis para análises de estabilidade de 

taludes: 

a) Programas de análise: Permite ao usuário especificar dados de entrada como a 

geometria do talude, propriedades do solo, condições de poropressão, cargas externas, reforço 

do solo e calculam o FS para as condições prescritas. Eles representam o tipo mais geral de 

programa de computador com estabilidade de inclinação e quase sempre são baseados em um 

ou mais dos procedimentos de fatias. 

b) Programas de design: Esses programas destinam-se a determinar quais 

condições de declive são necessárias para fornecer um ou mais fatores de segurança 

especificados pelos usuários.  

Esses programas permitem que o usuário especifique as seguintes informações: 

geometria do talude, altura da encosta e cargas externas, juntamente com as propriedades do 

solo. Os programas também podem usar informações sobre materiais de reforço, como a 

resistência à tração do reforço ou mesmo o número de produto de um fabricante em particular, 

juntamente com os FS necessários para vários modos de ruptura. 
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2.4.6 Software SLIDE2 

De acordo com Rocscience (2020), o software Slide2 possui vários métodos de cálculo, 

incluindo o método de Bishop, dando a possibilidade de efetuar cálculos de estabilidade de 

taludes com vários tipos de materiais, efeitos da água sobre o maciço, tipos de estruturas e 

análises probabilísticas, que geram uma grande confiabilidade no software. Por outro lado, é 

um software é de fácil aplicação, para as análises é necessário ingressar a geometria do talude, 

o peso específico dos materiais, ângulo de atrito, coesão e nível de água. Além disso, no caso 

de ser necessário é possível informar mecanismos que foram utilizados para auxiliar na 

estabilidade do maciço, como tirantes e geotêxtis. 
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3 METODOLOGIA  

A Figura 8 apresenta o fluxograma da pesquisa, composto por cinco fases. A fase 

inicial consistiu na definição das variáveis da pesquisa. Na segunda fase, foram realizados 

ensaios de caracterização e compactação das misturas.  Os ensaios de caracterização incluíram:  

análise granulométrica para a CCA, enquanto que para o solo puro foram reportados os 

resultados apresentados por Baldovino et al. (2020); limites de Atterberg e ensaios de 

compactação para o solo puro e para as 12 misturas (M1 até M12), finalmente ensaios de 

fluorescência de raios X (FRX) e de difração de raios X (DRX) para o solo puro, CCA e 

cimento.  Na terceira fase, foram conduzidos os ensaios de resistência à compressão simples 

(RCS) e à tração por compressão diametral (RCD) para o solo puro e para as 12 misturas. 

Posteriormente, foram realizadas análises estatísticas para os resultados obtidos nos ensaios de 

massa específica real dos grãos, limites de Atterberg, RCS e RCD. Na sequência, foram 

escolhidas as melhores misturas, com as quais foram feitos ensaios triaxiais na condição 

adensada não drenada (CU). Para essas misturas e para o solo puro foram feitos analises 

microestrutural por meio de ensaios de microscopia de varredura eletrônica (MEV). A quarta 

fase consistiu na análise de taludes por meio da simulação de aterros rodoviários a partir dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo puro e das misturas analisadas nos ensaios 

triaxiais com ajuda do software Slide2. Finalmente, a quinta fase consistiu na análise e 

tratamento dos resultados.  
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Figura 8 - Fluxograma do método da pesquisa  

 
Fonte: A Autora (2021). 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

3.1.1 Fase Inicial – Definição das Variáveis  

Na primeira fase, as variáveis dependentes e independentes da pesquisa foram 

definidas da seguinte forma: 

 

1. Variáveis independentes 

São todas aquelas que podem causar algum efeito sobre as variáveis dependentes e se 

dividem em fatores controláveis, constantes e de ruído. Os fatores controláveis são: 

  Densidades do solo, cimento (Cim) e CCA: expressas como massas 

específicas aparentes secas máxima da mistura compactada. 
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 Teor de umidade: massa de água dividida pela massa seca do material de estudo 

(massa de solo seco mais a massa seca do cimento e da CCA), expressa em porcentagem. 

 Tempo de cura: os tempos de cura foram de 7, 28 e 90 dias para os ensaios de 

resistência à compressão simples e à tração por compressão diametral. Segundo a NBR 12024 

(ABNT, 2012) para o ensaio de corpos de prova de solo-cimento o tempo mínimo de cura é de 

7 dias. De acordo com os resultados de estudos de pesquisadores já mencionados no decorrer 

deste trabalho como  Claverie e De Morais (2017), Del Carpio (2009),  Ghorbani e 

Salimzadehshooiili (2018) e visando a importância do tempo de cura do solo melhorado,  optou-

se por um tempo mínimo de 7 dias, um tempo médio de 28 dias e um tempo máximo de 90 dias, 

permitindo assim aconteçam as reações pozolânicas entre a CCA e o cimento, sendo possível 

observar as mudanças do incremento da resistência das misturas através do tempo de cura. 

Para os ensaios triaxiais o tempo de cura escolhido foi de 28 dias, a escolha foi feita 

após conhecimento dos resultados de resistência à compressão simples e à tração por 

compressão diametral, onde foi possível obter aproximadamente entre 62 e 92% da resistência 

total aos 28 dias de cura.  

 Teor de cimento (Cim): os teores de cimento foram 2 e 5% em relação à massa 

do solo seca. A norma NBR 12253 (ABNT, 2012) recomenda para bases solo-cimento como 

camada de pavimento um teor mínimo de 5% de cimento em relação à massa do solo seca. Por 

outro lado, pesquisadores como Alhassan et al. (2007), Claverie e De Morais (2017), Ingles e 

Metcalf (1972), Kumar e Gupta (2016) já mencionados no decorrer deste trabalho apresentaram 

resultados no incremento das propriedades de tensão-deformação de solos com adições de 2% 

de cimento. Desta forma, para esta pesquisa foram definidos dois teores de cimento, um teor 

mínimo recomendado pela norma NBR 12253 (ABNT, 2012) de 5% e um teor menor de 2%, 

já que quando adicionada a CCA, poderia contribuir substituindo parte do cimento. Isso foi 

feito visando ao incremento das propriedades mecânicas do solo e também à redução do 

consumo de cimento nos métodos de melhoria do solo. 

 Teor de cinza de casca de arroz (CCA): os teores de CCA analisados foram 5, 

10 e 15% em relação à massa de solo seco. Esses teores foram selecionados após revisão da 

literatura. Das pesquisas analisadas e já mencionadas neste trabalho, se destacam aquelas que 

usaram entre outros materiais para a estabilização do solo, a CCA. Kumar e Gupta (2016) 

analisaram teores de 5, 10, 15 e 20% de CCA, obtendo a melhor resistência à compressão 

simples (qu) e à tração por compressão diametral (qt) com teor de 10% de CCA; Muntohar 

(2004), teores de 7,5, 10 e 12,5% de CCA, obtendo a maior redução de expansão e incremento 
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na tensão axial máxima com 12,5% de CCA. Finalmente Roy (2014) avaliou 10, 15 e 20% de 

CCA obtendo a maior qu com teor de 10% de CCA.  

Dessa forma, os 3 teores de CCA analisados nesta pesquisa foram determinados como 

teor mínimo de 5%; teor médio de 10%, onde pesquisas como Kumar e Gupta (2016) e Roy 

(2014) obtiveram as melhores resistências; e, teor máximo de 15%, para observar se pode 

acontecer a diminuição na resistência como foi reportado por Roy (2014). 

 Teor de fibra (FPP): foi selecionada uma porcentagem de FFP de 0,5% com 

comprimento de 12 mm em relação à massa do solo seca. Para isso foram utilizadas como 

referencias pesquisas já mencionadas no presente trabalho por autores como; Yadav; Tiwari e 

Shekhwat (2018), Kumar e Gupta (2016), Viswanadham et al. (2009), Zaimoglu e Yetimoglu 

(2012), Shukla (2017) onde teores de 0,5% de FPP melhoraram propriedades geotécnicas dos 

solos analisados. Além disso, Shukla (2017) mencionou que teores superiores a 0,7% de FPP 

podem causar dificuldade na preparação laboratorial das podendo chegar a ser impraticável no 

campo devido à dificuldade no processo de mistura das FPP com o solo. 

 Geometria dos aterros rodoviários: as análises de estabilidade foram feitas 

com geometrias de taludes definidas. As alturas escolhidas foram (3 - 5 – 10 - 15 - 20 m) e o 

ângulo de inclinação (45° e 63,43°). As alturas dos taludes foram escolhidas baseado nas 

recomendações do Manual de Conservação de Rodovias do DNIT (2005) que prevê 3 m de 

altura para aterros onde há possibilidade de inundação. A partir dessa altura se consideraram 

alturas maiores de 5, 10, 15 e 20 m. Isto com a finalidade de observar a influência de maiores 

alturas na estabilidade dos aterros rodoviários simulados. Os ângulos de inclinação foram 

escolhidos segundo Marangon (2006) quem menciona os ângulos de inclinações mais comuns 

em aterros com relação 1V:1H, ou seja, 45° e uma relação 2V:1H ou seja, 63,43° que 

representaria uma condição crítica em taludes de aterros compostos por solos finos. 

Os fatores constantes são: tipo de solo, tipo de cimento, tipo de fibra e teor de umidade. 

Finalmente, os fatores de ruído são a temperatura durante a moldagem e velocidade de 

moldagem. 

 

2. Variáveis dependentes 

São aquelas variáveis de resposta obtidas a partir dos ensaios experimentais e da 

simulação de taludes, podendo incluir aqui o peso específico aparente seco máximo, os limites 

de Atterberg, a umidade ótima de compactação, a resistência à compressão simples, a 

resistência à tração por compressão diametral, o ângulo de atrito, a coesão e o fator de 

segurança. 
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3.1.2 Segunda Fase – Caracterização   

Na segunda fase foram realizados os seguintes ensaios:  

 Caracterização física das misturas (limites de Atterberg para todas as misturas, 

massa específica real dos grãos (M1 até M6), granulometria por difração a laser 

para a CCA); 

 Caracterização química e mineralógica do solo, da CCA e do cimento (ensaios 

de fluorescência de raio-X (FRX) e ensaios de difratometria de raio-X (DRX)); 

 Ensaios de compactação (Proctor normal) do solo puro e das misturas. 

 

3.1.3 Terceira Fase – Ensaios Laboratoriais 

A terceira fase foi dividida em duas etapas: 

Na primeira etapa foi realizada a moldagem e cura dos corpos de prova (CPs) para 

ensaios de resistência à compressão simples e resistência à tração por compressão diametral.  

Os testes foram realizados em dois grupos. O primeiro grupo consistiu em o solo puro 

e 6 misturas (M1 a M6) compostas por Solo–Cimento–CCA. O segundo (M7 a M12) foi 

composto pelas mesmas misturas anteriormente mencionadas, porém com a adição de 0,5% de 

FPP com comprimento de 12 mm. No total foram 12 misturas, conforme apresentado na Tabela 

3. Ao final desta etapa, foram realizadas análises estatísticas dos resultados obtidos com a 

finalidade de estabelecer as melhores misturas para cada grupo avaliado. 

 

Tabela 3 - Dosagem das misturas do programa experimental 

Mistura Cim (%) CCA (%) FPP (%) 

M1 2,0 5,0 - 

M2 2,0 10,0 - 

M3 2,0 15,0 - 

M4 5,0 5,0 - 

M5 5,0 10,0 - 

M6 5,0 15,0 - 

M7 2,0 5,0 0,50 

M8 2,0 10,0 0,50 

M9 2,0 15,0 0,50 

M10 5,0 5,0 0,50 

M11 5,0 10,0 0,50 

M12 5,0 15,0 0,50 

Fonte: A Autora (2021). 

 



62 

 

A segunda etapa consistiu na moldagem e cura dos CPs para os ensaios triaxiais na 

condição adensada não drenada (CU) das misturas estabelecidas como as melhores na primeira 

etapa além dos CPs do solo puro. Também foram realizados ensaios de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) do solo puro e das misturas analisadas nesta etapa. Na Tabela 4 se 

apresenta o planejamento dos experimentos realizados na segunda e terceira fases da pesquisa. 

 

Tabela 4 - Planejamento experimental 

Etapa Material Tipo de ensaio Total de 

ensaios 

Ensaios de 

caracterizarão  

Solo-Cim-CCA 

 

Granulometria para a CCA 1 

Gravidade específica  18 

Limite de liquidez 18 

Limite de plasticidade 18 

Compactação 6 

Fluorescência de raio-X (FRX) 3 

Difratometria de raio-X (DRX) 3 

Solo-Cim-CCA-FPP 

(M7 a M12) 

Gravidade específica 6 

Limite de liquidez 18 

Limite de plasticidade 18 

Compactação 6 

Resistência 

Mecânica 

Solo-Cim-CCA Resistência à compressão simples (4 CPs por 

ensaio) 

72 

Resistência à tração por compressão diametral 

(4 CPs por ensaio) 

72 

Solo-Cim-CCA- FPP Resistência à compressão simples (4 CPs por 

ensaio) 

72 

Resistência à tração por compressão diametral 

(4 CPs por ensaio) 

72 

Ensaios Triaxiais  Solo-Cim-CCA-FPP Ensaio adensado não drenado (CU) (4 CPs por 

mistura) 

 20 

Análise 

microestrutural 

Solo-Cim-CCA-FPP Ensaio de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

5 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Os ensaios de limites de Atterberg e densidade real dos grãos foram feitos com três 

repetições por mistura. Por sua vez, os ensaios de compactação foram feitos considerando uma 

repetição por mistura, gerando um total de 5 pontos de compactação Proctor na energia normal 

para cada mistura. Finalmente, os CPs referentes aos ensaios de resistência à compressão 

simples, resistência à tração por compressão diametral e triaxiais foram realizados com quatro 

repetições por mistura. Nos ensaios triaxiais, cada CP foi ensaiado para uma tensão confiante 

diferente (50 - 100 - 200 - 400 kPa).  
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3.1.4 Quarta Fase - Modelagem  

A quarta fase consistiu na análise e simulação numérica de taludes de aterros 

rodoviarios, a partir das caraterísticas de resistência ao cisalhamento obtidas nos ensaios 

triaxiais. Os taludes analisados foram simulados assumindo diferentes alturas (3 - 5 - 10 - 15 - 

20 m) e ângulos de inclinação (45 e 63,43°). 

Para o pleno cumprimento da fase em questão, foi utilizado o software de estabilidade 

de taludes Slide2 com uma versão de prova de duas semanas fornecida pela Rocscience (2020). 

Além disso, foram analisados os taludes dos aterros rodoviários na condição de saturação e de 

saturação com nível de água no topo da crista do talude (N’água = H) com a finalidade de simular 

uma condição crítica de nível de água.  

Foram realizadas análises considerando um aterro composto por apenas uma mistura 

e sem assumir qualquer tipo de estrutura de contenção e sobrecargas aplicadas sobre a crista do 

talude. Além disso, a base do aterro considerou-se como um maciço rochoso, sendo possível 

obter o fator de segurança daquele tipo de mistura estudada para dada situação. É importante 

destacar também que as análises foram feitas separadamente, para que pudessem ser feitas de 

forma detalhada e que possibilitassem a obtenção da superfície última de ruptura. 

 

3.2 MATERIAIS 

A presente pesquisa é baseada na utilização de diferentes materiais com a finalidade 

de melhoria das propriedades geotécnicas de um solo da Formação Guabirotuba (Figura 9). Os 

materiais utilizados foram CCA, cimento e fibra de polipropileno (FPP). 

 

Figura 9- Materiais utilizados na pesquisa 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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3.2.1 Solo 

O solo objeto de estudo é siltoso e pertencente à Formação Guabirotuba. A amostra de 

solo foi coletada na zona sudeste da região metropolitana de Curitiba, no município de São José 

dos Pinhais e pertencente à segunda camada da Formação Guabirotuba. O solo foi extraído na 

encosta de uma estrada, a uma profundidade de cerca de 2-3 m. Em seu estado natural, o solo 

apresentou umidade higroscópica de 40% e peso específico aparente seco de 11,60 kN/m³ 

(BALDOVINO et al., 2020). 

Baldovino et al. (2020) realizaram a caracterização física do solo em estudo. Na Figura 

10 observa-se a curva granulométrica realizada com a lavagem prévia do solo. Os autores 

encontraram porcentagens passantes de 10%, 30%, 50%, 60% e 90 % pelas peneiras com 

diâmetros D10 (0,003 mm), D30 (0,01 mm), D50 (0,025 mm), D60 (0,038 mm) e D90 (0,3 

mm), respectivamente. 

Figura 10 - Curva granulométrica do solo 

 
Fonte: Adaptado de Baldovino et al. (2020). 

A granulometria e os demais resultados obtidos da caracterização realizados por 

Baldovino et al. (2020) classificam o solo como um silte de alta plasticidade (MH) de acordo 

com os critérios do Sistema Unificado de Classificação do Solo (SUCS) segundo a ASTM D 

2487 (2017). Também foram determinados os coeficientes de uniformidade, encontrando 
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resultados iguais a Cu = 12,88 e Cc = 0,88. As propriedades do solo encontradas por Baldovino 

et al. (2020) estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Propriedades físicas do solo 

Fonte: Adaptado de Baldovino et al. (2020). 

 

3.2.2 Cinza de Casca de Arroz 

A CCA foi adquirida em um estabelecimento comercial da cidade de Curitiba. A CCA 

é proveniente da combustão controlada de casca de arroz em caldeiras com leito fluidizado, 

gerando propriedades aglomerantes para ser utilizada na produção de concreto e na 

estabilização de solos. 

 

3.2.3 Cimento 

O cimento utilizado nesta pesquisa foi o cimento Portland de alta Resistência Inicial 

(CPV-ARI) tendo sido adquirido em um estabelecimento da cidade de Curitiba. Contém um 

Propriedades Valores Norma seguida para ensaio 

Limites de Atterberg 
  

Limite de Liquidez (LL), % 50,82  NBR 6459 (ABNT, 2017) 

Limite de Plasticidade (LP), % 35,96 NBR 7180 (ABNT, 2016) 

Índice de Plasticidade (IP), % 14,86  

Granulometria  NBR 7181 (ABNT, 2016) 

% de Areia Grossa (0,6 mm<D<2 mm) 5  

% de Areia Média (0,2 mm<D<0,6 mm) 12 - 

% de Areia Fina (0,06 mm<D<0,2 mm) 18 - 

% de Silte (0,002 mm<D<0,06 mm) 60 - 

% de Argila (D<0,002 mm) 5 - 

Outras propriedades   

Massa Especifica Real dos Grãos (Gs) 2,62 D 854 – 14 (ASTM 2014) 

Classificação SUCS MH D 2487 – 17 (ASTM, 2017) 

Cor  Amarelo   

Diâmetro Efetivo (D10) 0,003 mm - 

Coeficiente de Uniformidade (Cu) 12,88 - 

Coeficiente de Curvatura (Cc) 0,88  



66 

 

alto teor de clínquer e alto grau de finura. Essas características resultam em um material com 

alta resistência inicial e a massa específica é igual a 3,12 g/cm3. As características do cimento 

são apresentadas na Tabela 6 as quais foram fornecidas pelo fabricante e estão de acordo com 

os requisitos da NBR 16697 (ABNT, 2018). 

 

Tabela 6- Propriedades físicas do cimento CP V-ARI 

Consistência 

Normal 

#200 #325 Resistência à Compressão 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

% % % MPa MPa MPa MPa 

28,4 0,46 3,07 22,4 37,7 43,0 51,2 

Fonte: De acordo com o fabricante (2020). 

 

3.2.4 Fibras de Polipropileno 

As FPP utilizadas na presente pesquisa foram doadas por uma empresa que atua na 

cidade de Curitiba, tendo sido embaladas na forma de filamentos contínuos com comprimento 

de 12 mm. As FPP são produzidas através de processo de extrusão, onde o material granulado 

de polipropileno é fundido e moldado em filamentos contínuos que, posteriormente, são 

cortados em determinados comprimentos. A Tabela 7 apresenta as propriedades físico-

mecânicas das FPP utilizadas na pesquisa. 

 

Tabela 7 - Propriedades físico mecânicas das fibras de polipropileno  

Característica  Valor 

Comprimento (mm) 12 

Diâmetro (10-6m) 18 

Seção Circular 

Alongamento (%) 80 

Massa Específica (g/cm3) 0,91 

Temperatura de Fusão (°C) 160 

Temperatura de Ignição (°C) 365 

Resistência à Tração (MPa) - (N / mm2) 300 

Módulo de Young - (MPa) 3.000 

Fonte: De acordo com a empresa (2020). 
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3.3 MÉTODO 

3.3.1 Preparação das Amostras 

A preparação das misturas e do solo puro para os ensaios de caracterização e 

moldagem dos corpos de prova incluiu os seguintes procedimentos: secagem na estufa à 

temperatura de 110 ± 5 °C até chegar ao peso constante; peneiramento e determinação da 

umidade higroscópica, isto com o objetivo de ter conhecimento da quantidade de agua que devia 

ser adicionada na moldagem dos CPs os quais deviam apresentar umidade ótima no rango de 

(± 0,05%). Esses processos seguiram as etapas estabelecidas pela NBR 6457 (ABNT, 2016).  

 

3.3.2 Ensaios de Caracterização das Misturas, Solo e CCA 

A caracterização das misturas incluiu ensaios de granulometria, análise química por 

espectrometria de fluorescência de raio-X, caracterização de estruturas cristalinas por meio de 

difratometria de raio-X (DRX), análise microscópica eletrônica de varredura (MEV) para 

amostras compactadas de solo puro e das misturas analisadas nos ensaios triaxiais, massa 

específica real dos grãos, limites de liquidez e plasticidade e determinação do teor de umidade.  

O ensaio de granulometria para a CCA foi realizado com o analisador de tamanho de 

partícula por difração a laser Bettersizer S3 Plus, para obtenção de informações sobre o tamanho 

de partículas menores que 0,075 mm (#200). O equipamento possui um sistema peristáltico de 

circulação e dispersão por ultrassom, que é capaz de preparar amostras de maneira homogênea 

e eliminar totalmente os possíveis erros analíticos provocados por quebra de partículas, material 

aglomerado ou bolhas no sistema. 

As composições químicas do solo, cimento e CCA foram determinadas por 

espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX) no espectrômetro EDX720/800HS no 

laboratório de caracterização de materiais do Departamento Acadêmico de Construção Civil da 

UTFPR. O FRX é uma técnica que combina análise qualitativa e quantitativa, usando o método 

de parâmetros fundamentais (FP) que trabalha por meio de energia dispersiva.  

O ensaio de difratometria de raio-X (DRX) é uma técnica semi-quantitativa de 

caracterização de estruturas cristalinas de um material. Esta análise foi realizada com um 

difratômetro de raio-X (Shimadzu, modelo XRD-7000) do Centro Multiusuário de 
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Caracterização de Materiais (CMCM) da UTFPR e foram realizados para o solo, cimento e 

CCA. 

Os ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foram realizados para as 

melhores misturas e para o solo puro incluídos no programa de ensaios triaxiais, essas amostras 

foram compactadas na energia normal de Proctor e na umidade ótima. Para este ensaio foi 

utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura (Zeiss, modelo EVO MA 15) do CMCM da 

UTFPR, que estuda as estruturas superficiais de amostras e produz imagens de alta resolução. 

As determinações do teor de umidade das misturas seguiram os procedimentos da 

norma NBR 6457 (ABNT, 2016). A determinação da massa específica real dos grãos do solo e 

da CCA seguiu o método descrito pela ME 093 (DNER,1994) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Ensaio de densidade real dos grãos 

 
Fonte: A Autora (2021). 

A determinação dos limites de Atterberg, foi realizada com secagem previa do solo e 

os ensaios seguiram os procedimentos descritos na norma NBR 6459 (ABNT, 2016) para a 

determinação do limite de liquidez e a norma NBR 7180 (2016) para o ensaio de limite de 

plasticidade (Figura 12). 
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Figura 12 - Determinação dos limites de Atterberg: (a) Ensaio para determinação limite de liquidez; (b) 

Ensaio para determinação limite de plasticidade 

 
Fonte: A Autora (2021). 

3.3.3 Ensaios de Compactação 

Para a determinação do teor ótimo de umidade e do peso específico aparente seco 

máximo das misturas Solo-Cimento-CCA-FPP foi realizado o ensaio de compactação Proctor 

na energia normal. O cilindro utilizado foi de 10 cm de diâmetro e 12,73 cm de altura, onde o 

solo puro y as misturas foram submetidas a 26 golpes com um soquete de massa de 2,5 Kg e 

caindo de 30,5 cm. Esses procedimentos seguiram a norma NBR 7182 (ABNT, 2020).  

 

3.3.4 Moldagem dos Corpos de Prova 

Para os ensaios de resistência à compressão simples, à tração por compressão diametral 

e triaxiais na condição não drenada, foram moldados corpos de prova (CPs) cilíndricos de 5 ± 

0,05 cm de diâmetro e 10 ± 0,05 cm de altura (Figura 13a).  

Após a pesagem dos materiais em balança de precisão de 0,01 g, os materiais foram 

misturados com uma espátula metálica até que a mistura adquirisse coloração uniforme. Em 

seguida, a água foi adicionada até que se observasse a homogeneidade das misturas. A 

quantidade de CCA e cimento necessária para cada mistura foi calculada em relação à massa 

de solo seco total (Figura 13b). 
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Figura 13 - Moldagem dos corpos de prova (a) Misturas Solo - Cim - CCA; (b) Corpos de prova Solo - 

Cim - CCA-FPP 

  

Fonte: A Autora (2021). 

Para o caso das misturas com FPP, foram feitos os mesmos procedimentos, com a 

diferença de que as FPP foram incluídas após a mistura da água com os outros materiais. Além 

disso, a pesagem e mistura das fibras foram feitas para cada camada, almejando a obtenção de 

misturas e corpos de prova mais homogêneos. 

As amostras para a moldagem dos corpos de prova foram compactadas estaticamente 

em moldes de aço inox com diâmetro interno de 50 mm, altura de 100 mm e espessura de 5 mm 

(Figura 14).  

 

Figura 14 - Equipamento utilizado para moldagem dos CPs 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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A moldagem foi realizada procurando-se obter o teor de umidade mais próximo do 

ótimo (± 0,5%). Para a verificação foi medido o teor de umidade mediante a secagem do 

material com que foram moldados os CPs na estufa à temperatura de 110 ± 5 °C. Desta forma, 

somente foram utilizados os CPs com umidade ótima dentro do rango estabelecido. Isso, com 

a finalidade de assegurar o peso específico aparente seco máximo obtido nos ensaios de 

compactação. A compactação na moldagem foi feita de forma estática, em três camadas e com 

o auxílio de uma prensa hidráulica manual (Figura 15). 

 

Figura 15 - Prensa hidráulica manual Bovenau 15 T 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Depois da moldagem, foi feita a medição do comprimento e diâmetro de cada CP com 

paquímetro de 0,1 mm de erro. Em seguida, os CPs foram embalados com plástico filme, 

identificados e armazenados em câmara úmida, à temperatura aproximada de 24 °C, para 

prevenir mudanças significativas de umidade no processo de cura durante 7, 28 e 90 dias. 

 

3.3.5 Ensaios de Resistencia à Compressão Simples  

Os ensaios para determinação da resistência à compressão simples dos CPs foram 

realizados com uma prensa automática de células de carga (GEOCOMP), com uma velocidade 

de deformação de 1 mm / min. Os ensaios ocorreram nos tempos de 7, 28 e 90 dias após a 

moldagem e atenderam aos procedimentos da norma NBR 12770 (ABNT, 1992). A Figura 16 
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mostra o rompimento de um CP submetido a ensaio de resistência a compressão simples na 

prensa automática de células de carga. 

 

Figura 16 - Ensaio de compressão simples 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Os ensaios foram executados com quatro réplicas por mistura, e sempre verificando a 

umidade ótima de moldagem, observando que todos os CPs apresentaram umidade que esteve 

dentro do rango estabelecido de (± 0,5%). A resistência à compressão simples (qu) foi calculada 

de acordo com a Equação 12 quando a curva de tensão axial-deformação atingiu um pico 

máximo: 

 

𝑞u =
𝑃

𝐴
 

(12) 

 

Onde: 

qu = resistência à compressão (kPa); 

P = carga de ruptura máxima na curva tensão deformação (kN); 

A = área da seção transversal do corpo de prova (m2). 

Foram feitos 148 ensaios ao total, ou seja 4 CPs para as 12 misturas nos 3 tempos de 

cura e 4 CPs para o solo puro. 
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3.3.6 Ensaios de Resistência à Tração por Compressão Diametral  

Os protocolos de resistência à tração por compressão diametral foram baseados na 

aplicação de uma carga de compressão uniformemente distribuída, com a geração de um estado 

de tensões formado por tensões de tração e situado na região do plano de carga. A carga de 

ruptura foi identificada mediante a carga pico na curva carga versus deslocamento, obtendo-se 

o valor da resistência à tração por meio da Equação 13. 

 

𝑞t =
2 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻
 

(13) 

 

Onde:  

qt= resistência à tração (kPa); 

P= carga de ruptura no pico da curva tensão-deformação diametral (kN); 

D= diâmetro do corpo de prova (m);  

H= altura do corpo de prova (m). 

Os testes de resistência à tração foram realizados na mesma prensa automática 

utilizada para os ensaios de resistência à compressão simples (Figura 17), sendo a velocidade 

de deformação também igual a 1 mm / min. 

 

Figura 17 - Prensa automática de células de carga 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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Após cada ensaio, foi obtida a umidade dos CPs para verificar a umidade de 

compactação. Foram feitos 148 ensaios ao total, ou seja, 4 CPs para as 12 misturas nos 3 tempos 

de cura e 4 CPs para o solo puro. Os procedimentos desse ensaio seguiram a norma NBR 7222 

(ABNT, 2011). 

 

3.3.7 Análise Estatística 

Os resultados obtidos nos ensaios dos limites de Atterberg, massa específica real dos 

grãos, resistência à compressão simples e à tração por compressão diametral, passaram por 

tratamento estatístico, onde foram considerados os erros aleatórios das medições e os erros dos 

sistemas (equipamentos) utilizados. O erro padrão é dado pelo desvio padrão multiplicado pelo 

valor de correção de Student’s (1,320 e 1,197) para três e quatro amostras, respectivamente. 

Esse resultado é dividido pela raiz quadrada do número de amostras (N) analisadas, como 

mostra a Equação 14. 

 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑝

√𝑁
 

(14) 

 

Onde σp é o desvio padrão e N é o número de amostras. Os erros finais associados 

para os diferentes ensaios, foram obtidos combinando o erro padrão e o erro sistemático 

fornecido pelo instrumento usado para as medições em cada ensaio, conforme descrito na 

Equação 15. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  √𝜎𝑚2 +  𝜎𝑠2 
(15) 

 

Onde 𝜎m é o erro padrão e 𝜎s é o erro sistemático. A significância dos resultados 

obtidos foi feita por meio da análise de quantas vezes o erro é menor do que a diferença dos 

valores médios dos resultados de cada ensaio realizado. 

Ao obter os valores médios e os erros associados pode-se fazer a comparação dos 

resultados, dentro de certezas estatísticas que variaram de 68, 95 a 99% e os ajustes de curvas 

das grandezas obtidas. 
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3.3.8 Ensaio Triaxial do Tipo Adensado não Drenado (CU) 

Os ensaios triaxiais do tipo CU (adensado e não drenado) foram realizados a partir da 

moldagem e compactação dos corpos de prova com as 4 misturas que apresentaram o melhor 

comportamento mecânico nos ensaios de resistência à compressão simples e tração por 

compressão diametral e com o solo puro (Tabela 8).   

 

Tabela 8 - Grupo das misturas para ensaios triaxiais do tipo (CU) 

Misturas Cim (%) CCA (%) FPP (%) 

M3 2 15 0 

M6 5 15 0 

M9 2 15 0,5 

M12 5 15 0,5 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Para execução dos ensaios triaxiais, foram necessários uma câmara triaxial, 

controladores de volume e pressão, uma prensa automática de células de carga e um sistema de 

aquisição de dados computacional. A câmara triaxial e seus acessórios são apoiados sobre a 

prensa automática, onde o carregamento sobre o CP é aplicado com deformação controlada o 

equipamento utilizado pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Equipamento triaxial do Laboratório de Geotecnia- UTFPR 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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A execução do ensaio foi realizada nas seguintes etapas: montagem do corpo de prova, 

saturação, adensamento e cisalhamento. A seguir serão explicadas as metodologias de execução 

adotadas para cada uma dessas etapas. 

 Montagem do corpo de prova: para a realização do ensaio, o CP foi colocado 

sobre o pedestal da câmara triaxial, em contato com um papel filtro e uma pedra porosa, em seu 

topo e na base. Em seguida, o CP foi envolvido com uma membrana impermeável, permitindo 

drenagem apenas em suas extremidades, no topo e na base. Posteriormente, a câmara foi 

fechada e totalmente preenchida com água. Na Figura 19 estão os materiais e o procedimento 

seguido para a montagem dos CPs. 

 

Figura 19 - Materiais e procedimentos utilizados para montagem da câmara triaxial 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 

 Etapa de saturação: após o preenchimento da câmara triaxial com água, 

ocorreu a saturação do CP através da percolação de água com um fluxo vertical de água desde 

a base até o topo. Esta fase teve por objetivo retirar o ar e preencher os vazios do CP. Nesse 

processo ocorreu a aplicação da carga de confinamento e contrapressão até obtenção do 

Parâmetro B de Skempton (1954) de pelo menos 0,95. O parâmetro B se utiliza para expressar 

a mudança da poropressão, que ocorre sob mudanças na tensão principal Δ𝜎3 e está definido 

pela Equação 16. 
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B =
Δu 

Δ𝜎3 
 

(16) 

 

Onde Δu é a variação da poropressão e Δ𝜎3 é a mudança nas tensões principais 𝜎3. 

Quando B = 1, se tem que todo o aumento da pressão de confinamento foi assumido 

pela água intersticial, o que só pode acontecer quando a amostra está saturada resultando em 

(Δu = Δ𝜎3).  

 Adensamento: neste estágio se aplicou uma pressão de confinamento (𝜎3) e 

realizou-se a consolidação do CP para dissipação da poropressão. As tensões de adensamento 

aplicadas foram de 50, 100, 200 e 400 kPa e cada tensão foi aplicada para 1 CP, ou seja, para 

cada mistura foram ensaiados 4 CPs nas 4 tensões de adensamento. 

 Compressão axial: Após a dissipação da poropressão, teve início o 

procedimento de compressão axial (𝜎1) com a válvula de drenagem fechada. Portanto, não 

ocorreu alteração de volume durante o carregamento axial. Foi então aplicado um carregamento 

vertical até a ruptura do CP. Os procedimentos do ensaio seguiram a norma ASTM D4767 

(2020). 

Durante o carregamento, mediu-se o acréscimo de tensão axial e a deformação vertical 

do CP. Com os valores de 𝜎1 e 𝜎3, foi possível obter a tensão desviadora (∆𝜎), a qual conforme 

Head (1994) tradicionalmente está associada com o rompimento de amostras de solo, pois 

sugere a máxima diferença entre as tensões principais (Equação 17).  

 

∆𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3 (17) 

As tensões principais efetivas 𝜎’1 e 𝜎’3 foram calculadas de acordo com as Equações 

18 e 19. 

 

σ’1 = σ1 − 𝑢 (18) 

 

σ’3 = σ3 − 𝑢 (19) 

 

Onde 𝜎’1 e 𝜎’3 são as tensões principais maior e menor e u é a poropressão. Por outro 

lado, a tensão efetiva média (p’) e a tensão desviadora média (q’) foram calculadas com as 

Equações 20 e 21.   
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𝑝’ =
σ′1 + σ′3

2
 

(20) 

 

𝑞′ =
σ′1 − σ′3

2
 

(21) 

 

Os valores correspondentes às tensões efetivas médias e tensões desviadoras atuantes 

nos CPs no instante da ruptura correspondem aos pontos que são plotados no diagrama 𝜏 vs. 𝜎’ 

(tensão cisalhante vs. tensão normal efetiva total) os quais são obtidos com as Equações 22 e 

23. 

𝜎′ =
𝜎1

′ + 𝜎3
′

2
+

𝜎1
′ − 𝜎3

′

2
∗ cos2 𝛳 

 

(22) 

𝜏 =
𝜎1

′ + 𝜎3
′

2
∗ 𝑠𝑒𝑛2 𝛳 

 

(23) 

Finalmente, após plotar os pontos no diagrama 𝜏 vs. 𝜎’, traçou-se a envoltória de 

resistência de Coulomb dos CPs ensaiados (Equação 24). 

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎′ ∗ Tan 𝜑′ (24) 

  

Dessa forma, a partir dos ensaios triaxiais, foram plotados os círculos de Mohr e 

traçadas as envoltórias tangentes aos círculos, onde o ângulo de atrito (φ’) obtido foi o ângulo 

entre a envoltória de ruptura dos 4 CPs e o eixo horizontal e a coesão (c’) foi obtida pelo 

intercepto da envoltória de ruptura no eixo vertical. 

 

3.3.9 Análise da Estabilidade de Taludes de Aterros 

A partir dos resultados experimentais dos ensaios triaxiais, foi realizada a simulação 

da estabilidade de taludes de aterros rodoviários. Para tal, foi utilizado o software Slide2 de 

estabilidade de taludes baseado na metodologia de equilíbrio limite, sendo as análises feitas 

com o método de Bishop simplificado. Para isso, foram fundamentais as informações sobre a 

geometria do talude e os parâmetros do solo e das misturas, como: peso específico 𝛾 (kN/m³); 

coesão c’ (kN/m³) e ângulo de atrito interno 𝜑’ (°). 
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Para a utilização do programa Slide2, foi obtida uma versão gratuita por duas semanas 

fornecido pela Rocscience. O software trabalha com a teoria do equilíbrio limite, baseada no 

princípio de equilíbrio de momentos acima de uma superfície de deslizamento.  

Os taludes foram modelados de acordo com a geometria escolhida variando altura de 

3, 5, 10, 15 e 20 m e ângulo de inclinação 45 e 63,43°. Por outro lado, a simulação foi feita 

assumindo como base um maciço rochoso com características de ângulo de atrito de 46° e 

coesão de 400 kPa, enquanto que os aterros estavam constituídos em cada simulação por cada 

uma das diferentes misturas. Finalmente, foi considerada uma condição crítica de nível de água, 

simulando um nível de água no topo da crista do talude (N’água = H) com a finalidade de observar 

o comportamento das misturas em uma condição crítica de saturação. 

O software realiza a verificação através do fator de segurança (FS) obtido de acordo 

com a teoria de equilíbrio limite com o método de Bishop simplificado. O FS obtido está em 

função da geometria e das características de resistência ao cisalhamento do solo e das misturas 

analisadas. Essa verificação é realizada usando a Equação 25. 

 

FS =
𝑀𝑎

MR
> 𝐹𝑆𝑟𝑒𝑞 

(25) 

 

Onde:  

FS = fator de segurança calculado; 

Ma = momento deslizante; 

MR = momento resistente; 

FSreq = fator de segurança exigido. 

Ao realizar a análise usando o FS, nem a carga nem os parâmetros do solo são 

reduzidos por qualquer um dos coeficientes de projeto. Desta forma, o talude estará estável se 

o FS for maior que a relação entre o momento deslizante (Ma) e o momento resistente (MR) 

(Ma/MR > FS). 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO, CCA E CIMENTO  

A densidade real da CCA foi calculada segundo a norma DNER-ME 093 (1994) sendo 

igual a 1,98 g/cm³. A Figura 20 reporta os resultados da granulometria da CCA realizada com 

o analisador de tamanho de partícula por difração a laser. O material apresenta granulometria 

fina, sendo um material mais fino que o solo puro (Figura 10). 

 

Figura 20 - Curva granulométrica da cinza de casca de arroz 

 
Fonte: A Autora (2021). 

As análises de espectrometria de fluorescência de raio-X (FRX) forneceram a 

composição química do solo, da CCA e do cimento mostrada na Tabela 9. O solo e a CCA estão 

compostos principalmente por dióxido de silício ou também conhecido como sílica (SiO2), no 

solo observou-se a ausência de (Al2O3) enteando investigação mais aprofundada sobre essa 

questão foge do escopo desta dissertação. Já o cimento está composto em sua maioria por óxido 

de cálcio (CaO) e SiO2. Esses compostos participam nas reações pozolânicas que levam à 

formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), sendo compostos com propriedades 

aglomerantes (TASTAN et al., 2011; GHORBANI e HASANZADEHSHOOIILI, 2018). 
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 Tabela 9 - Composição química do solo, CCA e cimento 

Concentração em peso (%) 

Composto Solo CCA Cim 

SiO2 87,09 91,03 26,38 

SO3  10,44 - 8,01 

TiO2 2,53 0,20 - 

CaO - 0,41 54,74 

P2O5 - 2,34 - 

K2O - 2,63 1,43 

Fe2O3 - 2,16 - 

Al2O3 - 0,74 9,44 

MgO - 0,50 - 

V2O5 0,01 - - 

Fonte: Adaptado de CMCM - UTFPR (2021). 

 

Os espectros de difração de raio-X (DRX) que mostram as composições mineralógicas 

do solo, CCA e cimento podem ser observadas na Figura 21. No solo foi possível observar 

principalmente quartzo, caulinita e montmorilonita. Esses minerais são comumente encontrados 

nas frações finas de solos tropicais e subtropicais do sul do Brasil e caracterizam ao solo como 

expansivo (BOSSI e LENZI, 1981; BORTOLUZZI et al., 2007). 

 

Figura 21 – Difractograma de solo, CCA e cimento 
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Fonte: A Autora (2021). 

No cimento foram observados calcita, magnesita, quartzo e silicato tricálcico, os quais 

são minerais comuns do clinker (FASSONI, 2018). Na CCA observou-se só uma fase cristalina 
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correspondente ao quartzo, bem como uma estrutura que corresponde a sílica em estado amorfo. 

De acordo com Nair et al. (2008) e Chouksey et al. (2019), a presença de formas cristalinas na 

CCA como quartzo e cristobalita indicam que a queima da casca de arroz foi realizada sob 

temperaturas acima de 850 °C, o qual destrói a estrutura amorfa da CCA e, portanto, diminui 

suas propriedades pozolânicas. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MISTURAS 

As propriedades físicas das misturas foram determinadas em termos de massa 

específica real dos grãos (Gs) e limites de Atterberg. Os valores médios dos limites de Atterberg 

e os valores de Gs são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Média dos limites de Atterberg e do Gs das misturas  

LL (%) LP (%) IP (%) Gs (g/cm³) 

 Solo 50,8 ± 0,1 36,0 ± 0,1 14,8 ± 0,1 2,62 ± 0,06 

 M1  50,8 ± 0,1 38,1 ± 0,1 12,7 ± 0,2 2,63 ± 0,07 

 M2  50,4 ± 0,4 38,2 ± 0,1 12,2 ± 0,4 2,62 ± 0,08 

 M3  49,8 ± 0,1 38,4 ± 0,2 11,4 ± 0,2 2,62 ± 0,08 

 M4  48,9 ± 0,1 38,5 ± 0,1 10,4 ± 0,1 2,65 ± 0,07 

 M5  48,4 ± 0,1 39,7 ± 0,2 8,7 ± 0,2 2,64 ± 0,08 

 M6  47,9 ± 0,1 39,5 ± 0,2 8,4 ± 0,2 2,63 ± 0,08 

 M7  50,1 ± 0,1 44,5 ± 0,1 5,7 ± 0,1 - 

 M8  50,9 ± 0,1 46,1 ± 0,1 4,8 ± 0,1 - 

 M9  51,3 ± 0,1 46,9 ± 0,1 4,4 ± 0,1 - 

 M10  51,9 ± 0,1 49,0 ± 0,2 2,9 ± 0,2 - 

 M11  52,0 ± 0,4 50,0 ± 0,1 2,0 ± 0,4 - 

 M12  52,8 ± 0,1 51,5 ± 0,2 1,3 ± 0,2 - 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Nas Figuras 22 e 23 apresenta-se o comportamento dos limites de Atterberg para o 

primeiro e segundo grupo de misturas, respectivamente. A adição de aditivos e FPP provocou, 

em geral, uma diminuição no índice de plasticidade (IP). Segundo Harichane, Ghrici e Kenai 

(2009) a diminuição do IP provoca melhoria na trabalhabilidade do solo ou em outras palavras, 

a modificação das características de plasticidade dos solos causadas pela adição de pozolanas 

provavelmente tornará esse solo adequado para a maioria das operações de construção, mesmo 

sob condições ambientais severas, como a chuva. 



83 

 

Observa-se na Figura 22 que o limite de plasticidade (LP) para o primeiro grupo de 

misturas tende a aumentar, enquanto o limite de liquidez (LL) diminuí com o aumento dos 

teores de CCA e cimento. De acordo com Concha (1986), esse comportamento pode ser 

explicado devido ao aumento de finos e a conformação de uma matriz muito efetiva na fixação 

das partículas umas às outras, ou seja, a formação de partículas maiores que diminuem a 

plasticidade do solo. 

 

Figura 22 - Limites de Atterberg para misturas de solo, CCA e cimento 
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Fonte: A Autora (2021). 

No caso das misturas com adição de CCA, cimento e FPP (Figura 23), aumentos do 

LL e do LP são evidentes. Segundo Shukla (2017), esse comportamento é devido ao espaço 

ocupado pelas fibras no compósito e ao aumento da quantidade de vazios que são ocupados 

pela água, quando o material passa do estado líquido para o plástico. 
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Figura 23 - Limites de Atterberg para misturas de solo, CCA, cimento e FPP 
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Fonte: A Autora (2021). 

A variação dos limites de Atterberg para os dois grupos de misturas em relação ao solo 

puro, bem como os respectivos erros associados, são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Diferenças nos limites de Atterberg em relação ao solo puro, os valores correspondem a um 

nível de confiança de ~ 95% 

  Variação (%)  

Mistura LL LP IP 

 M1  ** +5,8 ± 0,3 -14,2 ± 0,4 

 M2  ** +6,1 ± 0,3 -17,6 ± 0,8 

 M3  -2,0 ± 0,3 +6,7 ± 0,4 -23,0 ± 0,5 

 M4  -3,7 ± 0,3 +6,9 ± 0,3 -29,7 ± 0,4 

 M5  -5,0 ± 0,3 +10,3 ± 0,4 -41,2 ± 0,5 

 M6  -6,0 ± 0,3 +9,7 ± 0,4 -43,2 ± 0,5 

 M7  -1,4 ± 0,3 +23,6 ± 0,2 -61,5 ± 0,3 

 M8  ** +28,1± 0,3 -67,6 ± 0,4 

 M9  +1,0 ± 0,2 +30,0 ± 0,3 -70,3 ± 0,4 

 M10  +2,2 ± 0,3 +36,1 ± 0,4 -80,4 ± 0,5 

 M11  +2,4 ± 0,8 +39,0 ± 0,3 -86,5 ± 0,8 

 M12  +3,9 ± 0,3 +43,1 ± 0,4 -91,2 ± 0,5 

Onde: (+) significa incremento e (-) redução, (**) não há diferença significativa 

Fonte: A Autora (2021). 
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As análises estatísticas mostraram com 95% de certeza que existem diferenças 

significativas entre os limites de Atterberg da maioria das misturas em relação ao solo puro.  

A variação mais significativa nos limites de Atterberg foi observada nas misturas M6 

e M12, o qual pode-se dever a maior presencia de finos em forma de cimento e CCA na M6, 

além da maior quantidade de vazios gerados pelas FPP na M12. Na M6, houve uma diminuição 

de (6,4 ± 0,2) pontos percentuais (p.p.) o que equivale à uma redução (43,2 ± 0,5)% com relação 

ao IP do solo puro. Por outro lado, na M12 a redução foi de (13,5 ± 0,2) p.p, representando uma 

redução de (91,2 ± 0,5)% no IP com relação ao IP do solo puro.  

Os resultados dos ensaios dos limites de Atterberg foram apresentados no gráfico de 

plasticidade de Casagrande (Figura 24), com o objetivo de analisar o comportamento das 

misturas segundo a classificação unificada ASTM D 2487 (2017). Observa-se que as misturas 

M4, M5 e M6 tendem a mudar de um silte de alta compressibilidade (MH) para um silte de 

baixa compressibilidade (ML). Segundo Jala e Sharma (2019), esse comportamento pode ser 

atribuído à troca catiônica das partículas do solo com íons de cálcio da CCA e do cimento, o 

que leva a uma diminuição na plasticidade do composto de solo mais aditivo. 

 

Figura 24 – Limites de Atterberg das misturas 

 
Fonte: adaptado da ASTM (2017). 
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visibilidade. Por essa razão, o ensaio foi executado adicionando a agua destilada lentamente 

para evitar o assenso das partículas finas no picnômetro. 

 

4.3 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

Para determinar os parâmetros ótimos de moldagem dos CPs, foram realizados ensaios 

de compactação, sendo executados ensaios na energia de compactação Normal conforme a 

NBR 7182 (ABNT, 2020). Os resultados experimentais do peso específico aparente seco 

máximo (γdmax) e da umidade ótima para o solo e para as diferentes misturas podem ser 

observados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Peso específico aparente seco máximo e umidade ótima do solo e das misturas  

Cim (%) CCA (%) FPP (%)  γdmax (kN/m³) Umidade ótima 

(%) 

Solo - - - 13,72 25,90 

M1 2,00 5,00 - 13,70 27,00 

M2 2,00 10,00 - 13,22 28,80 

M3 2,00 15,00 - 13,05 31,90 

M4 5,00 5,00 - 13,40 28,60 

M5 5,00 10,00 - 13,16 31,30 

M6 5,00 15,00 - 12,90 33,10 

M7 2,00 5,00 0,50 13,18 29,60 

M8 2,00 10,00 0,50 12,64 34,20 

M9 2,00 15,00 0,50 12,38 36,30 

M10 5,00 5,00 0,50 12,80 30,50 

M11 5,00 10,00 0,50 12,59 34,80 

M12 5,00 15,00 0,50 12,26 36,58 

Fonte: A Autora (2021). 

 

As Figuras 25 e 26 apresentam as curvas de compactação das 12 misturas, bem como 

as curvas de saturação (S) para 80, 90 e 100% referentes à energia de compactação Proctor 

normal. Em geral, as 12 misturas apresentaram achatamento das curvas de compactação com 

relação ao solo sem adições. São evidentes uma diminuição do γdmax e um incremento da 

umidade ótima à medida que os teores de cimento, CCA e FPP aumentam. 

Na Figura 25, pode-se observar o comportamento do primeiro grupo de misturas 

baseadas em adições de cimento e CCA. A mistura M6 destaca a maior variação nos parâmetros 

de compactação com relação ao solo puro. Obtendo uma redução de 0,82 kN/m3 no γdmax e 

incremento da umidade ótima de 7,2%.  
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Figura 25 - Curvas de compactação misturas solo-CCA-cimento 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Por outro lado, verifica-se na Figura 26 que a adição da FPP nas misturas Solo- 

Cimento-CCA-FPP, resultam em curvas de compactação que seguem a mesma tendência das 

misturas sem FPP. No entanto, a variação nos parâmetros de compactação neste grupo de 

misturas foi maior em relação ao solo puro, sendo a M12 a mistura que apresentou maior 

mudança, obtendo uma redução de 1,46 kN/m3 no γdmax e incremento de 10,7 p.p. na umidade 

ótima. 

 

Figura 26 - Curvas de compactação misturas solo-CCA-cimento-FPP 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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para as misturas compostas por 2% de cimento e 0,5% FPP, onde o γdmax teve uma redução de 

0,8 kN/m3 quando foram adicionados 15% de CCA em relação ao menor teor da mesma. 

 

Figura 27 – influência do conteúdo de CCA, cimento e FPP no peso específico aparente seco máximo 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Por sua vez, na Figura 28 é possível observar que o incremento do teor de CCA é 

diretamente proporcional ao aumento na umidade ótima das misturas. Observa-se que as 

maiores mudanças na umidade ótima foram para as misturas com adição de FPP. Isso, pode-se 

dever a menor massa específica das FPP (0.9 g/cm3) a qual é menor a do solo puro, cimento e 

CCA. As misturas compostas por 2% de cimento e 0,5% de FPP mostraram a maior variação 

da umidade, observando que quando foram adicionados 15% de CCA, a umidade ótima 

incrementou 6,70% em relação a mesma mistura com 5% de CCA. 

 

Figura 28- Influência da CCA, Cimento e FPP na umidade ótima 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Observa-se na Tabela 13 o comportamento do γdmax e da umidade ótima de diferentes 

tipos de solos relatados na literatura, sob adições de CCA, cimento, FPP e outros materiais. 

Notam-se tendências similares de comportamento com os obtidos nesta pesquisa.  
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Tabela 13 - Efeito da CCA, Cimento, FPP e outros materiais na γdmax e na umidade ótima de alguns solos 

relatados na literatura 

Onde: Cv é cinza volante 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Autor Tipo de 

solo 

(SUCS) 

CCA 

(%) 

Cim 

(%) 

FPP (%) / 

comprimento 

(mm) 

Outros 

materiais 

(%) 

γdmax 

(kN/m3) 

Umidade 

ótima 

(%) 

 

Gupta e Kumar, 

(2017) 

 

 

CL 

- - - - 18,6 18,3 

15 2 - - 16,9 18,4 

20 2 - - 16,7 19,2 

15 4 - - 16,8 18,9 

20 4 - - 16,5 19,7 

 

Sabat (2012) 

 

CH 

- - - - 16,1 21,0 

- - 0,5 / 12 - 13,9 25,4 

- - 1 / 12 - 13,7 25,7 

- - 2 / 12 - 13,1 26,0 

Estabragh et al. 

( 2011) 

 

CL 

- - - - 17,2 17,5 

- 5 - - 17,1 18,5 

 

 

Yadav, Tiwari e 

Shekhwat 

(2018) 

 

 

 

CL 

- - - - 18,8 14,0 

- 5 - Cv 10 17,9 15,2 

- 5 - Cv 20 17,1 16,0 

- 5 - Cv 30 16,3 16,7 

- 5 1 / 12 Cv 10 17,8 15,6 

- 5 1 / 12 Cv 20 17,0 16,3 

- 5 1 / 12 Cv 30 16,20 17,0 

Viswanadham et 

al. (2009) 

 

CH 

- - - - 14,75 24,8 

- - 0,25 / 30 - 14,2 30,0 

- - 0,5 / 30 - 14,0 34,0 

Karim e 

Al-Soudany 

(2018) 

 

CL 

- - - - 17,3 16,5 

- - 1,5 / 12 - 16,4 19,8 

- - 3 / 12 - 15,8 20,0 

- - 5 / 12 - 14,9 24,3 

Kumar e Mandal 

(2008) 

MH - -  - 12,02 25,5 

- - 1 / 25,4 - 11,94 29,4 

Onyejekwe e 

Ghataora (2014) 

CH - - - - 16,27 18,3 

- - 0,2 / 12 mm - 16,0 19,0 

 

Gupta et al. 

(2019) 

CL - - - - 17,4 16.6 

5 - - - 16,5 25,0 

10 - - - 15 31,3 

15 - -  13,9 34,2 

 

A presente 

pesquisa 

(2021) 

 

 

MH 

- - - - 13,72 25,90 

15 2 - - 13,05 31,90 

15 5 - - 12,90 33,10 

15 2 0,5 / 12mm - 12,38 36,30 

15 5 0,5 / 12mm - 12,26 36,58 
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Pode-se dizer que, todos esses comportamentos podem-se dever a diferentes fatores 

que interferem na relação solo-aditivo. A diminuição do γdmax, pode ser atribuída à baixa massa 

específica da CCA e das FPP, podendo ocorrer também pela presença de mais finos na forma 

de cinzas e cimento, que requerem mais água devido à sua maior área de superfície específica. 

Segundo Han (2015), as FPP conferem uma certa resistência à compactação, resultando em 

porosidades maiores das misturas e, como consequência, o incremento da umidade ótima de 

compactação. 

 

4.4 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES  

Os resultados da média da resistência à compressão simples (qu) do solo e das misturas, 

bem como os erros associados, são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Média da resistência à compressão simples 

Média e incerteza padrão (kPa) 

 0 Dias 7 Dias 28 Dias 90 Dias 

Solo 357 ± 6 - - - 

M1 - 443 ± 3 508 ± 4 609 ± 4 

M2 - 508 ± 1 577 ± 6 674 ± 5 

M3 - 587 ± 4 669 ± 6 765 ± 6 

M4 - 798 ± 3 1456 ± 7 1919 ± 7 

M5 - 822 ± 8 1528 ± 7 1947 ± 7 

M6 - 842 ± 5 1663 ± 5 2049 ± 5 

M7 - 469 ± 8 552 ± 1 719 ± 7 

M8 - 536 ± 8 630 ± 4 866 ± 7 

M9 - 613 ± 9 755 ± 6 1043 ± 6 

M10 - 849 ± 5 1473 ± 1 1942 ± 1 

M11 - 1043 ± 7 1651 ± 3 2001 ± 3 

M12 - 1159 ± 3 1819 ± 7 2118 ± 3 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Nota-se que com o aumento do tempo de cura, do teor dos estabilizantes e das FPP, 

aumenta-se a resistência média à compressão simples. Encontrando as maiores resistências para 

as misturas com maiores teores de cimento e CCA (M6 e M12). 
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4.4.1 Influência da CCA e Cimento na Resistência à Compressão Simples 

Na Tabela 15 observa-se os resultados das análises estatísticas do primeiro grupo de 

misturas. Os resultados mostraram com aproximadamente (~) 95% de certeza que existem 

diferenças significativas entre a qu das misturas em relação à qu de solo puro. 

 

Tabela 15 - Incremento da qu das misturas compostas por CCA e Cimento em relação à qu do solo puro, os 

valores correspondem ao nível de confiança de ~ 95% 

 Incremento na resistência à compressão simples qu (%) 

Mistura 7 Dias 28 Dias 90 Dias 

M1 24 ± 2 42 ± 2 71 ± 3 

M2 42 ± 2 62 ± 3 89 ± 3 

M3 65 ± 2 87 ± 3 114 ± 3 

M4 124 ± 3 308 ± 6 438 ± 8 

M5 130 ± 4 328 ± 6 445 ± 8 

M6 136 ± 3 366 ± 7 474 ± 8 

Fonte: A Autora (2021). 

 

As Figuras 29 e 30 apresentam os resultados dos ensaios de resistência à compressão 

simples para as misturas estabilizadas com CCA e cimento. Os resultados obtidos para o solo 

puro foram plotando no eixo “Y” localizado a direita de cada uma das Figuras, isso foi feito 

com a finalidade de melhorar a visibilidade dos incrementos na resistência à compressão 

simples.  

Observa-se na Figura 29a os resultados obtidos para as três primeiras misturas 

baseadas em adições de 2% de cimento e os três teores de CCA. O maior incremento foi para a 

mistura M3, onde a qu após 90 dias de cura, resultou em (114 ± 3)% maior que a qu do solo 

puro. Por outro lado, para o segundo grupo de misturas baseadas em 5% de cimento e os três 

teores de CCA (Figura 29b), a mistura que apresentou a melhor resistência foi a M6, mostrando 

um aumento da qu de (474 ± 8)% em relação ao solo puro.  
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Figura 29 - Resistência à compressão simples de misturas com três teores de CCA e (a) 2% Cimento (b) 
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Fonte: A Autora (2021). 

Na Tabela 16 observa-se o incremento da qu para as misturas com 2 e 5% de cimento 

em relação ao menor teor de CCA. As análises estatísticas mostraram com ~ 95% de certeza 

que existem diferenças significativas entre as misturas com 10 e 15% de CCA em relação ao 

mínimo teor de CCA (5%). As maiores diferenças foram observadas para as misturas com 2% 

de cimento, onde após 90 dias de cura os CPs com 15% CCA apresentaram uma qu de (26 ± 

2)% maior que a qu da mesma mistura com o mínimo teor de CCA. Por outro lado, as misturas 
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com 5% de cimento mostraram incrementos menores após 90 dias de cura, a qu dos CPs com 

15% de CCA foi (7 ± 1)% maior que a qu dos CPs com 5% de CCA. 

 

Tabela 16 – Incremento da resistência à compressão simples em relação ao menor teor de CCA (5%) 

Incremento da resistência à compressão simples qu (%) 

Mistura Cim (%) CCA (%) 7 dias 28 dias 90 dias 

M1  

2 

5 - - - 

M2 10 15 ± 1 14 ± 1 11 ± 2 

M3 15 33 ± 1 32 ± 1 26 ± 2 

M4  

5 

5 - - - 

M5 10 3 ± 1 5 ± 1 2 ± 1 

M6 15 6 ± 1 14 ± 1 7 ± 1 

Fonte: A Autora (2021). 

 

O efeito do tempo de cura como uma função do teor de CCA no incremento de qu para 

misturas com 2 teores de cimento, é apresentado na Figura 30. A tendência de crescimento da 

qu é aproximadamente linear, a qu aumenta na medida que aumenta o tempo de cura e a 

quantidade de CCA.  

Embora as misturas com 2 e 5% de cimento apresentem tendências de crescimento 

aproximadamente lineares, as taxas de variação que indicam quanto aumenta a qu com relação 

ao teor de CCA, foram diferentes nos três tempos de cura. Para as misturas com 2% de cimento 

(Figura 30a), as taxas de variação para 7, 28 e 90 dias foram de 14,1 ± 1,3; 16,0 ± 1,2 e 15,8 ± 

1,6, respectivamente. Observou-se ainda que o aumento da qu apresentou um incremento quase 

constante nos três tempos de cura. 

Por outro lado, para as misturas com 5% de cimento (Figura 30b), as taxas de variação 

foram diferentes, sendo 4,4 ± 0,1; 21,0 ± 3,0 e 12,6 ± 4,4 para 7, 28 e 90 dias de cura, 

respectivamente. Observa-se ainda que a maior taxa de variação da qu foi obtida para os 28 dias 

de cura, o que pode ser explicado pelas reações pozolânicas entre o cimento e a CCA terem 

acontecido principalmente nos primeiros 28 dias de cura, onde a taxa de variação foi maior. 
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Figura 30 – Variação da qu em misturas com três teores de CCA e (a) 2% Cimento (b) 5% Cimento 
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90d qu = (1845,0 ± 44,8) + (12,6 ± 4,4) * CCA (R2 = 0,8936)
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Fonte: A Autora (2021). 

 

A variação no incremento da qu com o teor de cimento e CCA pode-se dever à diferença 

na composição físico-química e mineral de cada tipo de solo e da CCA. Essas condições 

permitem uma maior ou menor troca catiônica com o cimento, o que leva ao desenvolvimento 

de reações pozolânicas e, portanto, ao aumento da resistência à compressão simples e à tração 

do solo. Desta forma, pesquisas que estudaram o uso da CCA como um substituto potencial 

para o cimento no melhoramento mecânico de solos encontraram diferentes teores ideais de 

CCA e cimento, como segue: 35 e 20% (JONGPRADIST et al., 2018), 12 e 15% (DAUD et 

al., 2018), 12 e 10% (NGUYEN et al., 2020) e finalmente 10 e 4% (KUMAR e GUPTA, 2016) 
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para CCA e cimento, respectivamente. O que demostra que no melhoramento de solos, fatores 

como o tipo de solo, CCA e cimento influenciam no incremento da resistência mecânica dos 

mesmos.  

 

4.4.2 Influência da CCA, Cimento e FPP na Resistência à Compressão Simples 

As análises estatísticas para o segundo grupo de misturas indicaram com ~ 95% de 

certeza que há diferenças significativas entre o qu das misturas em relação ao qu de solo puro 

(Tabela 17). Os incrementos na qu foram evidentemente maiores neste grupo de misturas, já que 

embora estejam compostas pela mesma quantidade de aditivos, continham adicionalmente 

0,5% de FPP. 

 

Tabela 17 – Incremento da resistência à compressão simples em relação ao solo puro, os valores 

correspondem a um nível de confiança de ~ 95% 

Incremento na Resistencia à compressão simples qu (%)  

Misturas 7 Dias 28 Dias 90 Dias 

M7 31 ± 3 55 ± 2 101 ± 3 

M8 50 ± 3 76 ± 2 143 ± 4 

M9 72 ± 3 111 ± 3 192 ± 4 

M10 138 ± 3 313 ± 6 444 ± 8 

M11 192 ± 4 362 ± 6 461 ± 8 

M12 225 ± 4 410 ± 7 493 ± 8 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Para as três primeiras misturas com 2% de cimento, 0,5% de FPP e os três teores de 

CCA (Figura 31a), obteve-se um aumento significativo da qu após 90 dias de cura para a mistura 

M9 com um incremento de (192 ± 4)% na qu em relação a qu do solo puro. Por outro lado, para 

as outras misturas com adição de 5% de cimento (Figura 31b), a melhor qu foi para a M12 com 

um aumento de (493 ± 8)% em relação a qu do solo puro. 
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Figura 31 - Resistência à compressão simples das misturas com três teores de CCA, 0,5% FPP e (a) 2% 
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Fonte: A Autora (2021). 

As análises estatísticas mostraram com ~ 95 de certeza que existiram diferenças 

significativas entre a qu das misturas relacionando 10 e 15% de CCA com o menor teor da 

mesma (Tabela 18) 

A relação entre teores de 10 e 15% de CCA com o menor teor (5%) mostrou uma maior 

diferença na mistura M9, já que após 90 dias de cura a qu dos CPs compostos por 2% de cimento 

foi (45 ± 2)% maior para a mistura com 15% de CCA em relação à mistura com 5% de CCA. 
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Por outro lado, quando foram comparadas as resistências do primeiro e segundo grupo 

de misturas, obteve-se diferenças estatisticamente significativas entre elas.  Embora estejam 

baseadas no mesmo teor de CCA e cimento, quando foram adicionados 0,5% de FPP o 

incremento na qu dos CPs foi significativo.  

Desta forma, observa-se que as misturas com 2% de cimento e 15% de CCA 

apresentaram a maior diferença após a adição de FPP. A maior diferença encontrada foi para a 

mistura M9 que resultou em uma qu de (36,0 ± 1,0)% maior que a mistura M3. Sendo que as 

duas misturas estavam compostas pelos mesmos teores de CCA e cimento, e a diferença entre 

elas foi a adição de 0,5% de FFP na M9.  

As misturas com 5% de cimento também apresentaram diferenças significativas, 

entretanto os incrementos foram menores.  Sendo a qu da M10 > M4 com (1,0 ± 0,3)% e M11 

e M12 > M5 e M6 com (3,0 ± 0,4)%, demostrando que as FPP causaram maiores incrementos 

da qu em misturas com 2% de cimento. Embora os maiores incrementos sejam observados para 

as misturas com 2% de cimento, ao serem analisados estatisticamente os resultados da M9 e 

M12, obteve-se diferenças significativas sendo que a qu dos CPs da M12 foi (103 ± 1)% maior 

que a qu dos CPs da M9. 

 

Tabela 18 - Variação da qu em relação ao menor teor de CCA e a adição de 0,5 % de FPP e comparação 

entre grupos com e sem FPP 

    Incremento na resistência à compressão simples qu (%) 

Mistura Cim 

(%) 

FPP 

(%) 

CCA 

(%) 

7 dias 28 dias 90 dias Diferença entre 

grupos com e 

sem FPP 

Misturas com 

0,5% FPP 

M7 

2 

 

0.5 

5 - - - M7 > M1 18,0 ± 1,6 

M8 10 14 ± 2 14 ± 1 20 ± 2 M8 > M2 28,0 ± 1,0 

M9 15 31 ± 3 37 ± 1 45 ± 2 M9 > M3 36,0 ± 1,0 

M10 

5 

 

0.5 

5 - - - M10 > M4 1,0 ± 0,3 

M11 10 23 ± 1 12 ± 1 3 ± 1 M11 > M5 3,0 ± 0,4 

M12 15 37 ± 1 24 ± 1 9 ± 1 M12 > M6 3,0 ± 0,4 

Fonte: A Autora (2021). 

 

O efeito do tempo de cura em função do teor de CCA no aumento da qu para dois teores 

de cimento e 0,5% de FPP pode ser observado na Figura 32. Ao adicionar 0,5% de FPP, a qu 

continua a aumentar com tendência aproximadamente linear. 

A Figura 32a apresenta o comportamento da qu para as misturas compostas por 2% de 

cimento e 0,5% de FPP em função dos 3 teores de CCA. Observa-se que a maior taxa de 

variação foi para 28 e 90 dias de cura com valores de 18,8 ± 2,4 e 32,5 ± 1,6. Por outro lado, 



98 

 

nas misturas compostas por 5% de cimento e 0,5 de FPP (Figura 32b), a maior taxa de variação 

foi obtida após 28 dias de cura com valor de 35,1 ± 0,6.  

 

Figura 32 - Variação da qu em misturas com três teores de CCA, 0,5 % de FPP e (a) 2% Cimento (b) 5% 
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Fonte: A Autora (2021). 

É importante destacar que, no primeiro grupo de misturas (M1 até M6) sem adição de 

FPP, as taxas de variação foram menores para teores de 5% de cimento. Entretanto, ao adicionar 

FPP, observa-se que a qu incrementa com taxas de variação maiores. Isso mostra a influência 

da adição de FPP no incremento da qu.  Além disso, é evidente que as melhores resistências nos 

dois grupos de misturas foram para os CPs com o maior teor CCA e cimento. 
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Na Figura 33 apresenta-se o comportamento de CPs submetidos a ensaios de 

resistência à compressão simples somente com CCA e cimento (Figura 33a), com estabilizantes 

mais FPP (Figura 33b) e as curvas típicas de tensão versus deformação obtidas em CPs de 

misturas com e sem FPP (Figura 33c).  

 

Figura 33 – Comportamento de CPs após ensaio de qu (a) 0% FPP (b) 0,5% FPP e (c) curvas típicas 

tensão deformação para CPs compostos por Solo-Cimento-CCA-FPP 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Os CPs compostos por misturas com cimento e CCA apresentaram comportamento 

frágil, ou seja, rompimento dos CPs ao atingirem sua qu máxima, apresentando pequenas 

deformações específicas no pico da resistência máxima (Figura 33c).  

Na contramão deste comportamento, quando foram adicionadas FPP, os CPs 

apresentaram um comportamento dúctil (Figura 33b), resultando em maiores deformações antes 

de atingir o pico máximo, além da diminuição gradual da resistência após o pico. Isso pode-se 
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dever a absorção das tensões no plano de ruptura devido à presença das FPP. Pesquisadores 

como Johnston (1994), Consoli et al. (2007), Khattak e Alrashidi (2006) e Tang et al. (2007) 

mencionam que o reforço do solo-cimento pode evitar a ocorrência dessas fissuras, tornando o 

material dúctil e aumentando a resistência mecânica do solo. 

 

4.5 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRACCAO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

Os resultados da média da resistência à tração por compressão diametral (qt) das 12 

misturas e os erros associados são mostrados na Tabela 19. Para os CPs das misturas compostas 

por 5% de cimento, 0,5% de FPP e três teores de CCA após 28 e 90 dias de cura, foi possível 

identificar uma tensão de ruptura pico e uma tensão residual. Nota-se que com o aumento do 

tempo de cura e do teor dos estabilizantes, aumenta-se a qt observando as melhores resistências 

para as misturas com teores de 15% de CCA.  

 

Tabela 19 - Média da resistência à tração por compressão diametral  

Média da qt e incerteza padrão (kPa) 

Mistura 0 Dias 7 Dias 28 Dias         90 Dias 

   Pico Residual Pico Residual 

Solo 39 ± 1 - - - - - 

M1 - 46 ± 3 65 ± 4 - 78 ± 2 - 

M2 - 58 ± 3 81 ± 3 - 93 ± 3 - 

M3 - 79 ± 3 106 ± 2 - 113 ± 3 - 

M4 - 101 ± 4 190 ± 8 - 274 ± 3 - 

M5 - 105 ± 3 212 ± 6 - 325 ± 6 - 

M6 - 113 ± 3 227 ± 4 - 370 ± 7 - 

M7 - 98 ± 4 105 ± 4 - 113 ± 2 - 

M8 - 112 ± 5 123 ± 5 - 134 ± 3 - 

M9 - 122 ± 4 138 ± 3 - 165 ± 5 - 

M10 - 149 ± 2 207 ± 4 255 ± 5 291 ± 2 317 ± 6 

M11 - 215 ± 4 283 ± 6 306 ± 4 371 ± 4 420 ± 8 

M12 - 269 ± 3 330 ± 4 347 ±4 431 ± 4 519 ± 13 

Fonte: A Autora (2021). 
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4.5.1 Influência da CCA e Cimento na Resistência à Tração por Compressão Diametral  

As análises estatísticas do primeiro grupo de misturas indicaram com ~ 95% de certeza 

que existem diferenças significativas entre a qt das misturas em relação ao qt de solo puro. Os 

incrementos de qt das misturas baseadas em dois teores de cimento e três teores de CCA em 

relação ao solo puro podem ser observados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Aumento da resistência à tração em relação ao solo puro, os valores correspondem a um nível 

de confiança de ~ 95% 

Incremento na resistência a tração por compressão diametral qt (%)  

Mistura 7 Dias 28 Dias 90 Dias 

M1 17 ± 7 65 ± 11 97 ± 6 

M2 48 ± 9 107 ± 8 137 ± 8 

M3 101 ± 8 170 ± 7 188 ± 9 

M4 157 ± 11 382 ± 23 597 ± 17 

M5 167 ± 9 441 ± 19 726 ± 24 

M6 188 ± 9 478 ± 17 842 ± 28 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Os resultados de qt seguiram o mesmo comportamento dos resultados dos ensaios da 

resistência à compressão simples. Observando-se que os melhores incrementos da qt em relação 

ao solo puro foram para as misturas com 15% de CCA.   

As Figuras 34 e 35 apresentam os resultados dos ensaios de resistência à tação para as 

misturas estabilizadas com CCA e cimento. Os resultados obtidos para o solo com cero dias de 

cura puro foram plotandos no eixo “Y” localizados na direita de cada Figura.  

Na Figura 34a, observa-se o comportamento das misturas compostas por 2% de 

cimento e três teores de CCA, onde a mistura M3 apresentou o maior qt após 90 dias de cura, 

resultando em uma qt = (113 ± 3) kPa, o que representou um aumento de (188 ± 9)% em relação 

ao solo puro. No segundo grupo de misturas (Figura 34b), a M6 foi a melhor mistura, 

apresentando uma qt = (370 ± 7) kPa, que representou um aumento de (842 ± 28)% na qt com 

relação ao solo. 
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Figura 34 - Resistência à tração por compressão diametral das misturas com três teores de CCA, 0,5% 

FPP e (a) 2% Cimento (b) 5% Cimento 
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Fonte: A Autora (2021). 

Na Tabela 21 estão os resultados das análises estatísticas que comparam a qt das 

misturas com 10 e 15% de CCA em relação ao menor teor de CCA (5%). Essas análises 

mostraram com ~ 95% de certeza que existem diferenças significativas entre elas. Os maiores 

incrementos foram observados para as misturas com 2% de cimento, onde os CPs da M3, após 

7 dias de cura, apresentaram um incremento de (72 ± 9)% na qt com relação à M1. 
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Por outro lado, para as misturas com 5% de cimento, a M6 apresentou incrementos de 

(35 ± 3)% em relação à M4 após 90 dias de cura. Embora a qt da M5 apresente um valor maior 

do que a M4, essa diferença não foi estatisticamente significativa para 7 dias de cura.  

Tabela 21 – Incremento da qt relacionando os teores de 10 e 15% de CCA com o menor teor de CCA (5%)  

Incremento na resistência a compressão diametral qt (%) 

Mistura Cim (%) CCA (%) 7 dias 28 dias 90 dias 

M1  

2 

5 - - - 

M2 10 26 ± 9 25 ± 8 20 ± 4 

M3 15 72 ± 9 63 ± 8 46 ± 5 

M4  

5 

5 - - - 

M5 10 * 12 ± 5 18 ± 2 

M6 15 12 ± 5 20 ± 5 35 ± 3 

Onde: (*) significa que não houve diferenças significativas 

Fonte: A Autora (2021). 

 

A Figura 35 apresenta o efeito do tempo de cura em função do teor de CCA no 

incremento da qt para as misturas com 2 e 5% de cimento. A tendência de crescimento que 

apresentaram os dois grupos de misturas é aproximadamente linear. A Figura 35a representa as 

misturas com 2% de cimento, onde é possível observar as taxas de variação que indicam o 

quanto a qt incrementa com o teor de CCA. Essas taxas foram similares para os três tempos de 

cura, sendo a maior para 28 dias com um valor de 4,3 ± 0,5. Por outro lado, para o as misturas 

compostas por 5% de cimento (Figura 35b) as maiores taxas de variação foram observadas para 

28 e 90 dias sendo 3,5 ± 0,4 e 9,7 ± 0,3 respectivamente.  

A resistência à tração por compressão diametral aumentou significativamente com o 

aumento da CCA e cimento, mostrando as propriedades pozolânicas e aglomerantes desses 

materiais. Entretanto, o solo estabilizado exibiu uma rigidez e fragilidade marcantes, resultando 

em uma queda repentina da resistência pós-pico.  
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Figura 35 – Variação da qt com o tempo de cura para os três teores de CCA e (a) 2% Cimento (b) 5% 

Cimento 
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7d qt = (93,7 ± 2,9) + (1,0 ± 0,3) * CCA (R2 = 0,9607)

28d qt = (174,5 ± 5,6) + (3,5 ± 0,4) * CCA (R2 = 0,9846)

90d qt = (225,7 ± 2,0) + (9,7 ± 0,3) * CCA (R2 = 0,9993)

Equation y = a + b*x

Plot qt

Weight Instrumental (=1/ei^

Intercept 174.48772 ± 5.567

Slope 3.54327 ± 0.44387

Residual Sum of Squar 0.26862

Pearson's r 0.99224

R-Square (COD) 0.98455

Adj. R-Square 0.9691
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Fonte: A Autora (2021). 

 

4.5.2 Influência de CCA, Cimento e FPP na Resistência à Tração por Compressão Diametral 

A Tabela 22 apresenta as análises estatísticas do segundo grupo de misturas que 

indicaram com ~ 95% de certeza que existem diferenças significativas entre o qt das misturas 

com adição de FPP em relação ao qt do solo puro.  
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Tabela 22 – Incremento da qt das misturas compostas por 2 teores de Cimento e 3 de CCA e 0,5% de FPP 

com relação ao solo puro 

Incremento na resistência a tração por compressão diametral qt (%)  

Mistura 7 dias 28 dias 90 dias 

M7 149 ± 11 167 ± 11 188 ± 7 

M8 185 ± 14 212 ± 15 241 ± 10 

M9 209 ± 12 252 ± 10 320 ± 14 

M10 279 ± 9 427 ± 15 641 ± 19 

M11 446 ± 15 620 ± 21 845 ± 24 

M12 585 ± 17 740 ± 22 998 ± 27 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Ao analisar as três primeiras misturas compostas por 2% de cimento, três teores de 

CCA e 0,5% de FPP (Figura 36), o maior incremento da qt foi observado para M9 com 320 ± 

14 % maior que a qt de solo puro.  

 

Figura 36 – Resistência à tração por compressão diametral de misturas com 3 teores de CCA e (a) 2% de 

Cimento (b) 5% de Cimento 
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(a)  
Fonte: A Autora (2021). 

Já no segundo grupo de misturas com três conteúdos de CCA, 0,5% FPP e 5% de 

cimento (Figura 37), o maior incremento na qt foi observado na M12 com (998 ± 27)% maior 

do que qt de solo puro, observando assim a influência do maior teor de cimento no incremento 

da qt . 
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Figura 37 - Resistência à tração por compressão diametral de misturas com 3 teores de CCA e (a) 2% de 

Cimento (b) 5% de Cimento 
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(b)  
Fonte: A Autora (2021). 

Na Tabela 23 estão os resultados das análises estatísticas, que resultaram com ~ 95% 

de certeza em diferenças significativas entre as qt das misturas com 10 e 15% de CCA em 

relação ao menor teor (5%) de CCA. Existe ainda, diferenças significativas entre a qt das 

misturas do primeiro (M1 a M6) e segundo grupo (M7 a M12), as quais estão compostas pelos 

mesmos teores de estabilizantes, no entanto o segundo grupo de misturas contém 0,5% de FPP. 

Nas análises que relacionaram os teores de 10 e 15% de CCA com o menor teor da 

mesma, as maiores diferenças após 90 dias de cura foram observadas para misturas com 5% de 

cimento, onde a M12 (15% CCA) apresentou incrementos de (48 ± 1)% com relação a M10 

(5% CCA). Além disso, a M11 (10% CCA) apresentou uma diferença de (28 ± 2)% na qt com 

relação a qt da M10.  

Por outro lado, a comparação entre o primeiro e segundo grupo de misturas 

demonstrou que embora o conteúdo de estabilizantes tenha sido o mesmo, a presença de 0,5% 

de FPP no segundo grupo de misturas, provocou incrementos da qt de maneira significativa. 

 As maiores diferenças foram observadas para as misturas com 2% de cimento e três 

teores de CCA, onde M7 e M9 apresentaram os maiores incrementos com qt com (46 ± 4)% e 

(46 ± 5)% maiores que a qt de M1 e M3. Já no segundo grupo de misturas compostas por 5% 

de cimento e três teores de CCA, a mistura com os maiores incrementos foi a M12 com uma qt 

de (16 ± 2)% maior que a qt da M6.   
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É importante destacar que a comparação entre as melhores misturas baseadas em 2 e 

5% de cimento, apresentaram diferenças estatisticamente significativas, obtendo que a qt da 

M12 foi (161 ± 6)% maior que a qt da M9.  

 

Tabela 23 - Variação da qt em relação ao menor teor de CCA e as misturas sem adição de 0,5% de FPP 

Incremento na resistência à compressão simples qt (%) 

Mistura Cim 

(%) 

FPP 

(%) 

CCA 

(%) 

7 dias 28 dias 90 dias Diferença Misturas com 

0,5% FPP 

M7  

2 

 

0.5 

5 - - - M7 > M1 46 ± 4 

M8 10 14 ± 6 17 ± 6 19 ± 3 M8 > M2 44 ± 4 

M9 15 24 ± 6 32 ± 5 46 ± 4 M9 > M3 46 ± 5 

M10  

5 

 

0.5 

5 - - - M10 > M4 6 ± 2 

M11 10 44 ± 3 37 ± 5 28 ± 2 M11 > M5 14 ± 2 

M12 15 80 ± 2 59 ± 5 48 ± 1 M12 > M6 16 ± 2 

Fonte: A Autora (2021). 

 

A Figura 38 apresenta a variação da qt em relação ao teor de CCA para misturas 

compostas por 0,5% de FPP e dois teores de cimento. Observa-se que a tendência de 

crescimento da qt é aproximadamente linear para os três tempos de cura, portanto a qt tende a 

aumentar na medida que aumenta o conteúdo de CCA. 

O comportamento da qt para as misturas com 2% de cimento e 0,5% de FPP está na 

Figura 38a. Observa-se que as maiores taxas de variação indicam quanto incrementa a qt em 

relação ao teor de CCA e estas foram obtidas para 28 e 90 dias, sendo de 3,3 ± 0,1 e 4,9 ± 0,6 

respectivamente. 

 Da mesma forma para as misturas com 5% de cimento e 0,5% de FPP (Figura 38b), 

as taxas de variação foram maiores para 28 e 90 dias com valores de 12,3 ± 1,2 e 14,0 ± 1,2 

respectivamente. No entanto, ao serem comparadas as taxas de variação das misturas com 2 e 

5% de cimento e o mesmo teor de FPP, são evidentemente maiores as encontradas para teores 

de 5%, mostrando assim que as maiores qt são encontradas para o maior teor de cimento e CCA 

e com a adição de FPP. 
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Figura 38 - Variação da qt em misturas com três teores de CCA, 0,5 % de FPP e (a) 2% Cimento (b) 5% 
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Fonte: A Autora (2021). 

 

A Figura 39 apresenta o comportamento dos CPs submetidos a ensaios de resistência 

à tração por compressão diametral. Na Figura 39a estão CPs do primeiro grupo de misturas, 

compostos por Solo-Cimento-CCA. Na Figura 39b se apresentam os CPs do segundo grupo de 

misturas compostos por Solo-Cimento-CCA-FPP. Finalmente, os comportamentos desses dois 

grupos de misturas são apresentados em um gráfico de curvas típicas tensão versus deformação, 

obtidas nos ensaios de resistência à tração por compressão diametral. 

É possível observar o comportamento frágil dos CPs quando foram adicionados CCA 

e cimento no solo. O gráfico de tensão versus deformação mostra como o material estabilizado 
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(2% cimento e 5% CCA) exibe uma rigidez, resultando em uma queda repentina da resistência 

pós-pico para zero antes da deformação axial atingir aproximadamente 1% (Figura 39c). 

No entanto ao adicionar FPP na matriz do solo se evidencia um comportamento dúctil, 

como é observado na Figura 39b. Uma vez que os CPs foram submetidos à tração por 

compressão diametral, o material mostra maior resistência à ruptura, observando que os CPs 

não tendem a se romper uma vez alcançam a resistência máxima.  

Por outro lado, é importante observar a curva de tensão versus deformação (Figura 

39c), a qual representa o comportamento da mistura M12 (Solo-5%Cim-15%CCA-0,5%FPP), 

onde a resistência pico máxima foi obtida em deformações de aproximadamente 4,4%. Já para 

as misturas M10 e M11 esse pico máximo foi observado em deformações ao redor de 2,5% e 

3,2% respetivamente. Demonstrando a ductilidade do material com relação as misturas do 

primeiro grupo as quais alcançaram o pico máximo em deformações de aproximadamente 2%. 

 Observa-se também na Figura 39c que os CPs da M12 uma vez atingiram o pico 

máximo, tiveram uma queda brusca pós-pico, seguido de um incremento na resistência. Esse 

comportamento também foi observado nas misturas M10 e M11 e pode-se dever ao fato de que 

os materiais conseguiram-se rearranjar, alcançando ganhos na rigidez após a resistência pico 

máxima. Além disso, obteve-se uma tensão residual após o pico máximo. No caso dos CPs da 

mistura M10 foi observado em deformações a partir de 3,2%, na M11a partir de 4,2% e na M12 

a partir de 5,8%. Além disso, observou-se uma perda gradual da resistência pós o pico residual 

em todos os CPs das misturas M10, M11 e M12.  

Este comportamento é explicado, segundo Casagrande (2005), devido à capacidade de 

absorção de energia pelas FPP, as quais inibem a amplitude das fissuras associadas à ruptura 

do compósito, levando a um aumento nas áreas sob as curvas tensão versus deformação. 

Em síntese, os resultados mostraram que a adição de FPP para as misturas M7 até M12 

provocou uma redução gradual da queda da resistência pós-pico. Nesse caso, fisicamente os 

CPs se tornaram menos frágeis em comparação com o primeiro grupo de misturas. Além disso, 

para as misturas M10 até M12 foi possível identificar resistências residuais “pós-pico” ainda 

maiores que a qt pico máxima obtida.  
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Figura 39 - Comportamento de CPs após ensaio de qt (a) 0% FPP (b) 0,5% FPP e (c) curvas típicas de qt 

tensão versus formação para CPs compostos por Solo-CCA-Cimento-FPP 

 

Fonte: A Autora (2021). 

A Tabela 24 apresenta o comportamento da qu e qt de diferentes tipos de solos relatados 

na literatura, com adições de CCA, cimento, FPP e outros materiais. Esses resultados 

apresentam tendências similares de comportamento com os obtidos nesta pesquisa. 

 

 

5%Cim-15%CCA-0,5%FPP 
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Tabela 24 - Efeito da CCA, Cimento, FPP e outros materiais na qu e na qt em diferentes solos 

Onde: Cv (Cinza volante); C (Cal) 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Autor Tipo de 

solo 

(SUCS) 

CCA 

(%) 

Cim 

(%) 

FPP (%) / 

comprimento 

(mm) 

Outros 

materiais 

(%) 

Tempo 

de cura 

(d) 

qu max 

(kPa) 

qt max 

(kPa) 

Yadav, Tiwari e 

Shekhwat (2018) 

 

CL 

- - - - 0 122,70 - 

- 5 0,5 / 12 Cv 10 28 610,70 112,20 

 

Gupta et al. (2019) 

 

CL 

- - - - 0 125 - 

5 - - - 28 232 - 

10 - - - 28 298 - 

15 - - - 28 320 - 

 

Tang et al. (2007) 

 

CL 

- - - - 0 200 - 

- 5 - - 28 390 - 

- 5 0,25 / 12 - 28 1190 - 

Senol (2012) CL - - - - 0 180 - 

- - 0,5 / 6,19 - 0 285 - 

Roy (2014) CH 0 - - - 0 70 - 

10 - - - 28 133 - 

Baldovino e Dos 

Santos (2019) 

MH - 3 - - 28 650 95 

- 5 - - 28 1550 260 

Gupta e Kumar 

(2016) 

CL - - - - 0 110 17 

10 2 - Cv 40 28 450 58 

10 4 - Cv 40 28 560 64 

Ghorbani e 

Salimzadehshooiili 

(2019) 

 

ML 

12 7,5 0,20 / 12 - 28 520 - 

10 5 0,20 / 12 - 28 380 - 

7 3 0,40 / 12  - 28 220 - 

Estabragh, 

Ranjbari e Javadi 

(2017) 

 

CL 

- - - - 0 282,60 39,70 

- 8 - - 28 2142,00 186,00 

- 8 0,50 / 10 - 28 2835,00 330,40 

Khandaker (2011) A-6 15 2 - - 91 2200 250 

15 5 - - 91 3650 355 

Muntohar (2009) CH - - - - 7 50 19 

12 - 0,80 / 10 C 12 7 135 22 

Ghorbani e 

Salimzadehshooiili. 

(2018) 

SW-SC 

 

2 2 0,20 / 12  28 543,30 372,70 

5 5 0,20 / 12 - 28 816,90 423,70 

8 8 0,20 / 12 - 28 965,00 617,80 

Festugato et al. 

(2017) 

SC - 2 0,50 / 12 - 7 1400 180 

- 5 0,50 / 12  7 1750 550 

Malekzadeh e 

Bilsel (2012) 

CH - - - - - - 198 

- - 0,50 / 20 - 0 - 300 

A presente 

pesquisa (2020) 
MH 

- - - - 0 357 ± 6 39 ± 1 

15 2 - - 90 765 ± 6 113 ± 3 

15 5 - - 90 2.049 ± 5 370 ± 7 

15 2 0,50 / 12 - 90 1.043 ± 6 165 ± 5 

15 5 0,50 / 12 - 90 2.118 ± 3 431 ± 4 
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Em síntese, os diferentes estudos sobre a adição de CCA, cimento, FPP e outros 

materiais para o melhoramento mecânico dos solos apresentaram incrementos na qu e na qt, 

evidenciando as propriedades pozolânicas da CCA e do cimento, que contribuíram para o ganho 

de resistência do material.  

Por outro lado, foi possível observar a diminuição da fragilidade quando foram 

adicionadas as FPP. Segundo Tang et al. (2007), ao adicionar fibras ao solo-cimento, a 

superfície da fibra se adere aos produtos de hidratação do cimento e a algumas partículas do 

solo, essa combinação aumenta a eficiência da transferência de carga para as fibras, o que, 

consequentemente, aumenta a resistência de pico e a ductilidade do material. 

Dessa forma, a partir das análises de resistência à compressão simples e resistência à 

tração por compressão diametral obtidas nas 12 misturas, foi possível identificar as melhores 

misturas de cada um dos grupos 1 e 2 (M3-M6-M9-M12). Essas misturas estão baseadas em 

dois teores de cimento (2 e 5%) e contém o maior teor de CCA (15%) com o qual foram 

encontradas as melhores resistências.  

Finalmente, as misturas M3, M6, M9 e M12 foram analisadas numa nova etapa de 

ensaios triaxiais na condição adensada não drenada com o objetivo de obter suas características 

de resistência ao cisalhamento, como ângulo de atrito e coesão, para serem analisados em 

simulações de taludes. 

 

4.6 ENSAIOS TRIAXIAIS NA CONDIÇÃO ADENSADA NÃO DRENADA (CU) 

Na Tabela 25 estão os resultados dos ensaios triaxiais na condição adensada não 

drenada (CU) para os CPs de solo puro e das misturas (M3, M6, M9 e M12) submetidos nas 

quatro tensões de confinamento 50 - 100 - 200 – 400 kPa. Os resultados mostraram que as 

maiores tensões efetivas foram encontradas para as misturas compostas por 5% cimento e 15% 

de CCA (M6) e para a mesma mistura com 0,5% de FPP (M12). A coesão e o ângulo de atrito 

efetivos aumentaram à medida que eram aumentados o conteúdo de CCA, cimento e FPP. A 

coesão efetiva (c’) mudou de 4,8 para 182 kPa, e o ângulo de atrito efetivo (𝜑´) passou de 32,7 

para 44,6° na mistura M12 em relação ao solo puro.  
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Tabela 25 - Resultados de ensaios triaxiais CU para o solo e para as misturas 

  c’ (kPa) 𝜑’ 

  (°) 

Tensões de confinamento (kPa) 

   50 100 200 400 

 

Solo 

𝜎'1max (kPa)  

4,80 

 

32,70 

178,33 236,00 322,21 506,41 

𝜎'3max (kPa) 45,85 65,85 90,54 145,91 

Deformação axial no pico (%) 14,28 16,56 9,41 12,83 

 

M3 

𝜎'1max (kPa)  

70,20 

 

 

40,10 

1038,70 1116,00 1151,60 1299,30 

𝜎 '3max (kPa) 170,32 179,90 164,36 222,06 

Deformação axial no pico (%) 4,63 4,58 3,68 4,58 

 

M6 

𝜎 '1max (kPa)  

179,00 

 

 

41,30 

 

1424,80 1396,90 1780,10 2045,20 

𝜎 '3max (kPa) 132,01 110,13 231,87 235,99 

Deformação axial no pico (%) 2,86 2,29 3,64 3,11 

 

M9 

𝜎 '1max (kPa)  

77,80 

 

 

38,80 

 

714,41 977,39 942,96 897,91 

𝜎 '3max (kPa) 94,08 150,03 136,09 147,52 

Deformação axial no pico (%) 19,05 15,64 7,61 8,41 

 

M12 

𝜎 '1max (kPa)  

182,00 

 

44,60 

1895,52 1984,73 1793,50 1797,19 

𝜎 '3max (kPa) 160,16 206,81 171,10 158,08 

Deformação axial no pico (%) 5,04 5,52 5,92 4,84 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Na Figura 40 são apresentados os gráficos dos ensaios triaxiais CU para o solo puro 

compactado na energia normal. Nas imagens segue-se, (a) Tensão desviadora (Δσ =𝜎’1 - 𝜎’3) 

vs. Deformação axial; (b) Variação da poropressão (Δu) vs. Deformação axial; (c) q’ / 𝜎’3c vs.  

Deformação axial, onde q’ é a tensão desviadora média e 𝜎’3c é a tensão efetiva de confinamento 

(𝜎’3c = 𝜎’1 / 𝜎’3); (d) Índice de vazios vs. Tensão efetiva média (p’ = (𝜎’1 + 𝜎’3) / 2). 

Como pode-se observar na Figura 40a, nos quatro ensaios realizados, a tensão 

desviadora após o pico cai e tende a se estabilizar numa tensão próxima à máxima. Essa 

estabilização coincide com a estabilização da variação da poropressão (Figura 40b) e ocorre em 

taxas de deformação acima de 9%.  Cabe observar que todos os CPs apresentaram excesso de 

poropressão positiva até o momento da ruptura, em seguida, as poro-pressões são estabilizadas. 

No gráfico de tensão/deformação normalizado (q’ / 𝜎’3c) vs. Deformação axial (Figura 

40c), observa-se uma diminuição da relação tensão média efetiva de confinamento após a 

ruptura nos quatro ensaios realizados, mostrando que o solo tem uma perda da resistência pós-

pico. Por outro lado, o índice de vazios varia de aproximadamente 0,90 até 0,5 (Figura 40d) nos 

quatro ensaios, observando que o maior índice de vazios se apresenta no início da compressão 
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axial, obtendo-se para baixas variações no regime de tensão efetiva, diferentes valores no índice 

de vazios que diminuem com o carregamento. 

  

Figura 40 – Resultados do ensaio triaxial CU para solo puro compactado na energia normal 

  

 
Fonte: A Autora (2021). 

Na Figura 41 apresentam-se as trajetórias de tensão (Figura 41a), os círculos de Mohr 

obtidos e a envoltória de ruptura (Figura 41b) para o solo puro. A coesão e ângulo de atrito 

efetivos obtidos foram respectivamente c’ = 4,8 kPa e 𝜑’ = 32,7°.  
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Figura 41 – Resultados ensaio triaxial para o solo puro (a) Trajetórias de tensão (b) Círculos de Mohr e 

envoltória de ruptura 

 
Fonte: A Autora (2021). 

4.6.1 Resultados dos Ensaios Triaxiais para Misturas com CCA e Cimento 

A Figura 42 apresenta os resultados obtidos para CPs moldados na energia normal da 

mistura M3 (2% Cim - 15% CCA). (a) Tensão desviadora (Δσ =𝜎’1 - 𝜎’3) vs. Deformação axial; 

(b) variação da poropressão (Δu) vs. Deformação axial; (c) q’ / 𝜎’3c vs.  Deformação axial; (d) 

índice de vazios vs. Tensão efetiva média. 

Na Figura 42a é possível observar que a tensão desviadora, uma vez que atinge o pico 

máximo, tende a diminuir sem alcançar estabilização das curvas. Observa-se ainda que o pico 

da Δσ  máxima é alcançado em deformações a partir de 4%, sendo o maior para CU 4 - 400 kPa 

= 1.112 kPa. As resistências encontradas nas 4 tensões de adensamento são evidentemente 

maiores que as do solo puro. No entanto, na M3, a tensão desviadora pico é encontrada a partir 

de deformações de 4% e para o solo a partir de 9%, observando a fragilidade do material 

estabilizado.  
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A variação da poropressão inicialmente é positiva, na medida que aumenta a 

deformação gera valores de poropressão negativos para CU 50-100-200 kPa, e positivos para 

CU 400 kPa até uma estabilização da poropressão nas quatro tensões (Figura 42b). As 

mudanças nos valores das poro-pressões indicam inicialmente quando são positivas, um 

comportamento contrativo (redução do volume durante o cisalhamento) e em seguida, com poro 

pressões negativas, um comportamento dilatante (aumento de volume durante o cisalhamento). 

Segundo Han (2015), no ensaio triaxial CU na fase de cisalhamento a drenagem é impedida, a 

água dos poros entra em tração gerando poro-pressões negativas e, consequentemente, 

aumentam as tensões efetivas. 

 

Figura 42 - Resultados do ensaio triaxial CU para a mistura M3 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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No gráfico de tensão/deformação normalizado (q’ / 𝜎’3c) vs. Deformação axial (Figura 

42c), observou-se a diminuição da relação tensão média-tensão efetiva de confinamento após o 

pico para CU 4 - 400 kPa. Por outro lado, para as tensões de adensamento 50, 100 e 200 kPa, a 

tensão desviadora tende à estabilização após o pico em uma tensão próxima à máxima. 

Finalmente, a relação de índice de vazios em função da tensão efetiva média (Figura 42d) tende 

a curvar numa assíntota horizontal para baixas tensões de confinamento, observando variação 

para índice de vazios de aproximadamente 0,97 até 0,67.  A medida que acontece a compressão 

axial, maiores tensões verticais efetivas são impostas ao CP, o qual fica mais compacto com a 

consequente redução do índice de vazios. 

A Figura 43 apresenta as trajetórias de tensão (Figura 43a), os círculos de Mohr obtidos 

e a envoltória de ruptura (Figura 43b) para a mistura M3. Os parâmetros de resistência obtidos 

foram c’ de 70,2 kPa e 𝜑’ de 40,1°.  

 

Figura 43 - Resultados ensaio triaxial para a mistura M3 (a) Trajetórias de tensão (b) Círculos de Mohr e 

envoltória de ruptura 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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Deformação axial; (b) Variação de poro-pressões vs. Deformação axial; (c) q’ / 𝜎’3c vs.  

Deformação axial; (d) Índice de vazios vs. Tensão efetiva média. 

A curva tensão versus deformação (Figura 44a) mostra que a tensão desviadora 

diminui nos quatro ensaios quando alcança os picos máximos em deformações a partir de 2,2%. 

Embora os CPs da M6 (5%Cim - 15%CCA) tenham alcançado maiores resistências, ao 

comparar com a M3 (2%Cim - 15%CCA) a resistência pico é atingida com deformações 

menores. Foram obtidos valores de deformação para M6 que vão desde 2,86 até 3,11% e para 

M3 de 4,63 até 4,58%, mostrando que o composto tende a ser mais rígido com o aumento no 

teor de cimento de 2 para 5%. 

 

Figura 44 - Resultados do ensaio triaxial CU para a mistura M6 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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teor de cimento de 2 para 5%. A Figura 44b destaca o comportamento da poropressão em 

relação à deformação axial. No começo da fase final ou de compressão axial, as poropressões 

são positivas e à medida que aumentam as deformações, as poropressões tendem a se estabilizar. 

No entanto, para as tensões de adensamento de 50, 100 e 200 kPa, os CPs alcançaram 

poropressões negativas com valores de -203, -170 e -125 kPa, respectivamente. Na Figura 44c, 

está o gráfico da Tensão/Deformação normalizado vs. Deformação axial, no qual observa-se 

que após o pico, a relação entre a tensão média e a tensão efetiva de confinamento tende a 

estabilizar. A relação de vazios em função da tensão efetiva média se apresenta na Figura 43d. 

As curvas mostram uma tendência aproximada de uma curva assíntota horizontal para baixas 

tensões de confinamento, sendo que o índice de vazios variou de aproximadamente 0,94 até 

0,74 nos 4 CPs.   

Finalmente, as trajetórias de tensão podem ser observadas na Figura 45a. A plotagem 

dos círculos de Mohr e da envoltória de ruptura estão na Figura 45b. Os parâmetros de 

resistência obtidos para a mistura M6 foram c’ de 179 kPa e 𝜑’ de 41,3°. 

  

Figura 45 - Resultados do ensaio triaxial para a mistura M6 (a) Trajetórias de tensão (b) Círculos de 

Mohr e envoltória de ruptura 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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4.6.2 Resultados dos Ensaios Triaxiais CU para Misturas com CCA, Cimento e FPP 

A Figura 46 apresenta os resultados obtidos para os CPs moldados na energia normal 

da mistura M9. Nas imagens segue-se, (a) Tensão desviadora (Δσ = 𝜎’1 - 𝜎’3) vs. Deformação 

axial; (b) Variação de poro-pressões (Δu) vs. Deformação axial; (c) q’ / 𝜎’3c vs.  Deformação 

axial, onde q’ é a tensão desviadora média e 𝜎’3c é a tensão efetiva de confinamento (𝜎’3c = 𝜎’1 

/ 𝜎’3); (d) Índice de vazios vs. Tensão efetiva média (p’ = (𝜎’1 + 𝜎’3) /2).  

Na Figura 46a está a relação da tensão desviadora (𝜎’1 - 𝜎’3) vs. deformação axial.  

Observa-se que os CPs atingiram o pico máximo em grandes deformações com valores 

aproximadamente iguais a 19 e 15,6% para as tensões de confinamento de CU 50 e 100 kPa, 

respectivamente. No entanto, para as tensões de 200 e 400 kPa, os picos foram alcançados para 

deformações menores de 7,6 e 8,4%, ou seja, com o aumento da tensão confinante, a 

deformação axial na ruptura diminuiu. 

Para as tensões confinantes de 50 e 100 kPa, os resultados mostraram incremento na 

tensão desviadora na medida que se incrementa a tensão confinante. No entanto, para tensões 

confinantes maiores, como 200 e 400 kPa, houve diminuição do pico da tensão desviadora com 

o incremento da tensão confinante. Além disso, foi possível observar que as maiores 

resistências são obtidas para os CPs que reportaram menor valor de índice de vazios no início 

do cisalhamento (Figura 46d). 

Casagrande (2005) menciona que areias fofas e argilas normalmente adensadas, em 

ensaios não drenados, tem um comportamento dilatante com a diminuição das poropressões.  

Esses solos, sob baixas tensões confinantes (25 e 50 kPa) tendem a dilatar, provocando 

incrementos na resistência do material. No entanto, na faixa de tensões confinantes média a 

elevadas (tensões superiores a 100 kPa), o fenômeno de dilatância é impedido. Nessa faixa pode 

ocorrer incremento das poro-pressões e, consequentemente, a perda da resistência efetiva. 

Por outro lado, observa-se no gráfico Tensão-deformação normalizado vs. Deformação 

axial (Figura 46c) que após os CPs alcançarem a resistência pico, a relação tensão média e 

efetiva de confinamento tendem a estabilizar. 

 



121 

 

Figura 46 - Resultados do ensaio triaxial CU para a mistura M9 

  

  

Fonte: A Autora (2021). 

A Figura 47 apresenta, as trajetórias de tensão (Figura 47a), os círculos de Mohr e a 

envoltória de ruptura (Figura 47b) obtida para a mistura M9. Os parâmetros de resistência 

obtidos foram c’ de 77,8 kPa e 𝜑’ de 38,8°.  
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Figura 47 - Resultados ensaio triaxial para a mistura M9 (a) Trajetórias de tensão (b) Círculos de Mohr e 

envoltória de ruptura 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 

A Figura 48 apresenta os resultados obtidos para CPs moldados na energia normal da 

mistura M12 (5% Cim - 15% CCA - 0,5% FPP). Nas imagens segue-se, (a) Tensão desviadora 

(Δσ = 𝜎’1 - 𝜎’3) vs. Deformação axial; (b) Variação de poro-pressões (Δu) vs. Deformação axial; 

(c) q’ / 𝜎’3c vs.  Deformação axial, onde q’ é a tensão desviadora média e 𝜎’3c é a tensão efetiva 

de confinamento (𝜎’3c = 𝜎’1 / 𝜎’3); (d) Índice de vazios vs. Tensão efetiva média. 

   O comportamento da mistura M12 foi similar ao observado na mistura M9. Para 

baixas tensões de confinamento (50 e 100 kPa), as resistências efetivas foram maiores em 

comparação com as tensões de 200 e 400 kPa (Figura 48a). Este resultado coincidiu com a 

variação das poropressões que alcançaram valores de 200 e 444 kPa para tensões 200 e 400 

kPa, respectivamente (Figura 48b). Os incrementos nas poropressões acarretaram uma redução 
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portanto, uma menor tensão desviadora no pico. 
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No gráfico de Tensão desviadora média / Tensão efetiva de confinamento vs. 

Deformação axial (Figura 48c), observa-se que as tensões tendem à estabilidade a partir de 

deformações de aproximadamente 10% para tensões de 50, 100 e 200 kPa. No entanto, para 

uma tensão de 400 kPa, a relação tende a diminuir após a deformação de pico, seguido por um 

incremento da mesma até se estabilizar. Por outro lado, o índice de vazios vai reduzindo em 

função da compressão axial, variando de aproximadamente 1,19 até 0,69 (Figura 48d). 

 

Figura 48 - Resultados do ensaio triaxial CU para a mistura M12 

  

 

Fonte: A Autora (2021). 

A Figura 49 apresenta as trajetórias de tensão (Figura 49a), os círculos de Mohr e a 

envoltória de ruptura (Figura 49b) obtida para a mistura M12. Os parâmetros de resistência 

obtidos foram c’ de 182 kPa e 𝜑’ de 44,6°.  
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Figura 49 - Resultados ensaio triaxial para a mistura M12 (a) Trajetórias de tensão (b) Círculos de Mohr 

e envoltória de ruptura 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Na Figura 50 estão representados os resultados da coesão e do ângulo de atrito obtidos 

a partir dos ensaios triaxiais para o solo puro e para as misturas M3, M6, M9 e M12. Observa-

se que, em relação ao solo, todas as misturas apresentaram incrementos tanto na coesão como 

no ângulo de atrito efetivos, obtendo valores maiores para as misturas com conteúdo de 5% de 

cimento, onde a coesão mudou de 4,8 no solo para 179 kPa na M6 e 182 kPa na M12. 

Ao comparar os resultados da mistura M9 com M3, compostas pela mesma quantidade 

de estabilizantes (2%Cim - 15%CCA), mas com adição de 0,5% de FPP na M9, foi possível 

verificar que a adição de FPP provocou incremento da c’ de 7,6 kPa (passou de 70,2 para 

77,8kPa) e uma leve diminuição do 𝜑’, o qual passou de 40,1º para 38,8º da M3 para M9, 

respectivamente. 

Comparando os resultados obtidos na M12 com a M6, as quais estão compostas pela 

mesma quantidade de aditivos (5%Cim - 15%CCA), foi possível observar que a adição de FPP 

na M12 provocou diferenças de 3 kPa e 3,4º na c’ e no 𝜑’ entre M12 e M6, respectivamente. 

Contudo, ao comparar a M12 (5%Cim - 15%CCA - 0,5%FPP) com a M3 (2% Cim - 15%CCA), 

notou-se que o incremento no teor de cimento provocou ganhos de 111,8 kPa na c’ e 4,5º no 

𝜑’.  
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Ao comparar as misturas M3 com M6 que estão compostas por 2 e 5% de cimento e 

pela mesma quantidade de CCA (15%). Observou-se que a c’ aumentou 108,8 kPa quando o 

conteúdo de cimento mudou de 2% na M3 para 5% na M6. Por sua parte, o 𝜑’ aumentou 1,2° 

na M6 com relação a M3. 

Por outro lado, comparando as misturas compostas por os mesmos teores de CCA 

(15%) e FPP (0,5%) e diferentes teores de cimento 2% (M9) e 5% de cimento (M12). Observou-

se que a c’ incrementou 104,2 kPa (passou de 77,8 kPa na M9 para 182 kPa na M12). Da mesma 

forma o 𝜑’ incrementou 5,8° na M12 com relação a M9. Em síntese, pode-se afirmar que a 

adição de FPP para misturas com teores de Cim = 2% provocaram aumento na c’ e uma leve 

diminuição do 𝜑’. Entretanto, com teores de Cim = 5% a adição de FPP provocou incrementos 

tanto na c’ quanto no 𝜑’. 

Esse comportamento pode ser explicado pelos dados obtidos na publicação de 

Zaimoglu e Yetimoglu (2012), que analisaram um silte de alta plasticidade (MH) com adição 

de FPP (0,25 - 0,5 - 0,75 - 1%) com comprimento de 12 mm. Os autores observaram que a 

coesão do solo aumentou com a adição de FPP. No entanto, o ângulo de atrito não mudou 

significativamente com o conteúdo de FPP. Essas observações podem ser atribuídas ao fato de 

que as FPP distribuídas aleatoriamente agem como uma rede tridimensional. Isto permite uma 

interligação das partículas do solo para formar uma matriz coerente e unitária que poderá 

restringir deslocamentos, resultando assim, em maior coesão. No entanto, as inclusões de FPP 

aleatórias podem não ter efeito sobre a microestrutura do solo, não afetando, portanto, o ângulo 

de atrito do composto (TANG et al. 2007; ZAIMOGLU e YETIMOGLU, 2012). 

 

Figura 50 – Coesão e ângulo de atrito obtidos para o solo puro e para as misturas 

 
Fonte: A Autora (2021). 
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Na Figura 51 são apresentadas fotografias dos CPs já rompidos de solo puro e de solo 

melhorado com cimento, CCA e FPP. Na amostra de solo puro (Figura 51a) não é possível 

observar um plano de ruptura, mostrando um comportamento do tipo “abaulamento”, típico da 

ruptura de amostras argilo-siltosas que coincidem com os resultados apresentados por Ekinci e 

Ferreira (2012).  

A Figura 51b representa o plano de ruptura de um CP estabilizado com CCA e cimento. 

Nele o plano de ruptura é bem definido e forma um ângulo de aproximadamente 40º. Por outro 

lado, nos CPs com adição de estabilizantes e FPP, o plano de ruptura não foi bem definido, 

mostrando um comportamento tipo abaulamento (Figura 51c) 

 Como já foi observado nos resultados dos ensaios do solo puro, os CPs não 

apresentaram pico nem plano de ruptura bem definidos. A tensão de desvio máxima para essas 

amostras só aconteceu com grandes deformações axiais.  As amostras com cimentação artificial 

apresentaram um comportamento rígido inicial, apresentando um pico bem definido e um plano 

de ruptura ao cisalhamento bem pronunciado.  

De modo geral, observou-se que o comportamento do material estabilizado com CCA 

e cimento teve melhorias nas propriedades de cisalhamento em relação ao solo puro. Porém, 

ele se mostra rígido, contando com perda da resistência após o pico. Esse comportamento muda 

para um comportamento dúctil quando são adicionadas as FPP. Tal comportamento é 

justificado pela maior interação entre as partículas de solo-estabilizantes e as FPP durante a 

consolidação. Segundo Rocha (2019), uma maior interação entre a matriz solo-FPP faz com 

que as fibras se estiquem e, ao iniciar a fase de ruptura, as mesmas vão contribuir melhorando 

a distribuição de tensões de cisalhamento. 

Figura 51 – Plano de ruptura dos CPs  

 
Fonte: A Autora (2021). 

Na Tabela 26 são apresentados os parâmetros de resistência, ângulo de atrito e coesão 

efetiva para diferentes tipos de solos relatados na literatura com adição de CCA, cimento, FPP 

e outros materiais. Esses resultados apresentam tendências similares de comportamento com os 

obtidos nesta pesquisa. 
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Tabela 26 - Efeito da CCA, cimento, FPP e outros materiais na coesão e no ângulo de atrito em diferentes 

solos relatados na literatura 

Onde: (*) são parâmetros de resistência em termos de tensões totais, Cv (Cinzas volantes), CD (ensaio 

triaxial Consolidado Drenado) 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Os diferentes estudos reportaram incrementos na coesão e no ângulo de atrito efetivos 

com a adição de materiais aglomerantes como a CCA - Cim - Cal e com o reforço do solo a 

Autor Tipo de 

solo 

(USCS) 

CCA 

(%) 

Cim 

(%) 

FPP (%) / 

comprimento 

(mm) 

Outros 

materiais 

(%) 

Tipo de 

ensaio  

c’   

(kPa) 

𝜑’ 

(°) 

Gong et al. 

(2019) 

MH - - - - CU 51,00 23,70 

- - 0,30 / 12 - 68,06 34,99 

Akay et al. 

(2016) 

SC - - - - CU 

 

13,00 27,20 

- - 0,40 / 12 - 20,10 31,10 

Ple e Lê 

(2012) 

CH - - - - CU 105,00 7,30 

- - 0,60 / 12 - 78,00 12,30 

Fernandes 

(2014) 

CL - - - - CD  0,37* 32,18* 

15 10 - - 287,99* 66,38* 

Bagheri et al. 

(2014) 

 

SM 

3 10 - Cal-50   

CU 

65,48 26,75 

7 10 - Cal-50 98,01 27,38 

28 12,5 - Cal- 50 97,83 34,03 

Kaniraj e 

Havanagi 

(2001) 

MH - - - -  

UU 

 

11,00* 21,30* 

- - - Cal-12 106,00* 22,40* 

12 - - Cal-12 317,30* 24,20* 

12 - 0,40 / 20 Cal-12 501,60* 21,70* 

Anupam et 

al.(2014) 

CH     UU 28,00 9,00 

15 - - - 53,00 22,80 

20    55,00 25,50 

Muntohar e 

Hantoro 

(2000) 

CL      

UU 

54,32 5,36 

12,5 - - - 57,60 5,65 

12,5 - - Cal-8  96,24 22,81 

Tang et 

al.(2007) 

CL - - - - CU 50,00 25,00 

- 5 - - 150,00 34,40 

- 5 0,25 / 12 - 183,00 36,90 

A presente 

pesquisa 

(2020) 

MH - - - -  

 

CU 

4,80 32,70 

15 2 - - 70,20 40,10 

15 5 - - 179,00 41,20 

15 2 0,50 / 12 - 77,80 38,80 

15 5 0,50 / 12 - 182,00 44,60 
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partir da adição de FPP. Foi possível observar que, em geral, a rigidez do solo estabilizado 

diminuiu com a adição de FPP.  

 As adições de cimento e CCA aumentaram a rigidez e a resistência pico do material, 

além de baixas deformações no pico máximo de resistência e incrementos tanto no 𝜑’ como na 

c’. Segundo Vargas (1977), a estabilização de solos com materiais como a CCA e o cimento 

provocam cimentação e aglomeração dos seus grãos e, portanto, incremento da coesão efetiva 

do solo. 

A eficiência do reforço de FPP quando adicionada ao solo estabilizado com CCA e 

cimento mostra a capacidade de absorção de energia e incremento da ductilidade na matriz do 

composto. Além disso, contribui também com o incremento da c’ e do 𝜑’. Esse comportamento 

ser atribuído à interligação entre as partículas do solo estabilizado e as FPP, que em conjunto 

restringem os deslocamentos, resultando em aumento da c’ e do 𝜑’. 

 Segundo Botero et al. (2015), mudanças no ângulo de atrito poderiam ser atribuídas a 

um possível incremento no contato entre as partículas do solo, devido à presença de fibras, e a 

maior aglomeração, o qual pode-se dever a adição de compostos cimentantes que provocam 

incremento da coesão efetiva do compósito. 

 

4.6.3 Análise Microestrutural das Misturas e do Solo 

A seguir estão os resultados das análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) do solo e das misturas M3, M6, M9 e M12. A Figura 52 mostra as microfotografias 

para o solo puro compactado na energia normal com aumento de 500 X (Figura 52a) e 100 kX 

(Figura 52b). Nelas é possível observar que o solo é composto por grãos de frações variadas, 

sendo que alguns constituem agregados minerais que coincidem com os encontrados na análise 

de difração de raio-X, sendo possível observar a presença de quartzo, hematita, caulinita e 

montmorilonita. 

Os cristais de quartzo ocorrem como fragmentos maiores, com arestas não muito bem 

definidas e com feições de abrasão como fraturas. Por outro lado, os cristais de caulinita 

ocorrem em pilhas e os cristais de hematita se mostram apenas como um aglomerado de 

partículas de coloração cinza. Finalmente, os cristais de montmorilonita se mostram como grãos 

de aspecto heterogêneo e distribuição irregular, com partículas de tamanhos variados e 

colorações que vão de cinza até branco. 
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Figura 52 - Imagem de MEV para o solo natural (a)500 x (b)100 kX 

 
Onde: Q (quartzo), K (caulinita), Ht (hematita), M (montmorilonita) 

Fonte: Adaptado CMCM UTFPR (2020) 

Na Tabela 27 estão os resultados dos pontos de microanálise e os elementos 

dominantes analisados nas micrografias MEV para o solo e para as misturas.  

Observa-se que os elementos dominantes nos pontos de microanálise para o solo 

natural (Figuras 52a-b) são o silício, oxigênio e o alumínio, que concordam com as análises de 

fluorescência de raio-X, na qual o principal componente do solo era o dióxido de silício (SiO2) 

que corresponde a uma formação cristalina ao quartzo. 

 

Tabela 27 – Resultados das microanálises químicas 

 Elementos dominantes (% em peso) 

Pontos de microanálise  C O Al Ca Si K Ti Fe Cu 

a1 7,28 65,64 12,29 - 12,93 - - 1,70 0,15 

b1 7,23 65,90 12,18 - 12,57 - 0,08 2,04 - 

b2 - 69,08 13,58 - 14,14 0,31 0,12 2,77 - 

c1 68,67 12,78 14,47 - 0,31 0,35 0,11 3,32 - 

d1 51,05 11,26 30,68 - 0,35 0,65  6,02 - 

e1 - 55,27 14,35 1,49 21,96 0,46 0,21 5,90 0,36 

e2 - 51,55 11,73 2,06 14,43 3,38 0,19 19,63 0,40 

f1 - 68,59 14,28 0,66 15,37 0,09 0,12 0,88 - 

g1 73,09 24,53 0,94 0,08 1,06 - - 0,31 - 

h1 11,10 59,74 10,93 0,53 13,48 0,33 0,13 3,77 - 

i1 - 60,67 16,76 0,76 19,33 0,16 - 2,90 - 

j1 - 56,39 13,22 2,23 17,19 0,24 - 10,72 - 

j2 94,18 5,28 0,12 0,03 0,20 - - 0,18 - 

Fonte: Adaptado de CMCM-UTFPR (2021). 
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Na Figura 53 estão as microfotografias obtidas nas análises do MEV com aumento de 

500 x e 100 kX para a mistura M3. Foi possível observar no aumento 100 Kx (Figura 53d) a 

formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), que é a principal fase proveniente da 

hidratação do cimento e que foi gerado pela diminuição do teor de hidróxido de cálcio (CH) 

produzido pela hidratação do cimento. Quando o CH se combina com a sílica presente na CCA, 

têm início as reações pozolânicas que geram géis de C-S-H com o tempo, o que leva à 

aglomeração e cimentação das partículas, demostrando assim, as propriedades cimentícias e 

aglomerantes da CCA e do cimento que resultou em melhoramento das propriedades mecânicas 

do solo. Dentre os compostos identificados pelo ensaio MEV, na mistura M3, estão a caulinita, 

quartzo, hematita, corindom e montmorilonita, que os principais minerais do solo. 

 

Figura 53 - Microfotografias com aumento de 500 x e 100 kX da mistura M3 

 
Q (quartzo), K (caulinita), CH (hidróxido de cálcio), (CSH) silicato de cálcio hidratado, Co (coríndon)  e 

Ht (hematita) 

Fonte: Adaptado CMCM UTFPR (2021). 

A Figura 54 apresenta as microfotografias obtidas nas análises do a mistura M6. Neste 

caso também foi observada a formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), além de 

minerais como quartzo, caulinita, montmorilonita, coríndon, hematita e calcita que coincidem 

com os resultados obtidos nos ensaios DRX obtidos nos materiais utilizados nesta pesquisa. 

 Por outro lado, comparando as microfotografias das misturas M3 (Figura 53) e M6 

(Figura 54) com as de solo compactado, observa-se que o meio poroso nas misturas diminui em 

relação ao solo. Desta forma, a adição de cimento e CCA levou ao desenvolvimento de uma 

matriz mais densa permitindo aglomeração entre os materiais. 
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Figura 54 -  Microfotografias com aumento de 500 x e 100 kX da mistura M6 

 
Q (quartzo), K (caulinita), M (montmorilonita), CH (hidróxido de cálcio), (CSH) silicato de cálcio 

hidratado, Co (coríndon), Ht (hematita) e C (calcita) 

Fonte: Adaptado CMCM UTFPR (2021). 

Na Figura 55 estão as microfotografias da mistura M9, as quais além dos teores de 

CCA e do cimento contém 0,5% de FPP. Observa-se que não existe um envolvimento 

satisfatório dos filamentos na matriz da M9. Também é possível evidenciar uma tendência de 

os filamentos ficarem unidos em um único local da massa, comprovando, dessa maneira, que é 

difícil conseguir uma distribuição totalmente homogênea de as FPP na matriz de solo.  

Foi possível observar na M9 a presença de silicatos de cálcio hidratado demostrando 

que aconteceram as reações pozolânicas entre a CC e o cimento. Além disso, também foram 

observados minerais como quartzo, caulinita e hematita que são os principais minerais do solo 

estudado. Na Figura 55g, é possível verificar que há maior quantidade de vazios e pouca adesão 

dos materiais. Esta pode ter sido uma das razões pelas quais a mistura M9 teve redução do 

ângulo de atrito quando foram adicionadas FPP, em comparação com a M3 sem adição de FPP. 

Demonstrando assim que os resultados dos ensaios tensão-deformação vão depender, além dos 

teores de estabilizantes e das FPP, de uma boa homogeneização dos materiais que permitirá a 

conformação de uma matriz mais efetiva.  
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Figura 55 - Microfotografias para as misturas com aumento de 500x e 100 kx da mistura M9 

 
Q (quartzo), K (caulinita), Ht (hematita), CH (hidróxido de cálcio), (SCH) silicato de cálcio hidratado 

Fonte: Adaptado CMCM UTFPR (2021). 

A Figura 56 apresenta as microfotografias da mistura M12, ao contrário da M9 na M12 

observou-se um envolvimento satisfatório dos filamentos na matriz Solo - Cimento - CCA - 

FPP. As estruturas da M12 têm predominâncias de aglomerações do solo e vazios 

aparentemente maiores que os vazios do solo puro e das misturas M3 e M6.  

 

Figura 56 - Microfotografias para as misturas com aumento de 500x e 100 kx da mistura M12 

 
Q (quartzo), K (caulinita), Ht (hematita), M (montmorilonita), CH (hidróxido de cálcio), (SCH) silicato de 

cálcio hidratado, C (calcita), Co (coríndon) 

Fonte: Adaptado CMCM UTFPR (2021). 

A M12 mostrou maior aderência das FPP com a matriz do solo-estabilizantes. O qual 

pode-se verificar na Figura 56 onde há uma aderência de um filamento de FPP na matriz do 

Solo - Cimento - CCA, mostrando como a FPP conseguiu se acomodar formando um composto 

com estrutura densa e aglomerada. Esse comportamento permite deduzir que embora nem todas 

as FPP adicionadas na matriz do solo conseguiram se aderir, algumas delas puderam ter 

comportamentos similares aos observados na microfotografia da M12. 
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O anterior pode ser uma das explicações pelas quais nas misturas com as mesmas 

quantidades de estabilizadores (CCA e cimento), ao serem adicionadas FPP, os CPs da M12 

adquirem maior resistência à compressão simples e à tração por compressão diametral, além do 

incremento do ângulo de atrito e coesão efetivos nos ensaios triaxiais.  

Tang et al. (2007) melhoraram um solo argiloso com cimento (5 - 8%) e FPP (0,05 -

0,15 - 0,25%) com comprimento de 12 mm. Os autores mencionam que a resistência de 

aderência e o atrito na interface solo-fibra são os mais importantes fatores controladores da 

eficácia do reforço. Além disso, constataram através de MEV que a interação fibra-matriz 

apresenta diferenciações para solo puro e com adições de cimento. Quando o solo é puro, pode-

se observar a deposição de agregações de argilominerais na superfície das fibras e essas 

agregações contribuem para o atrito e a aderência fibra-matriz. Por outro lado, quando o solo é 

cimentado, uma rede de silicatos de cálcio hidratados se acumula sobre a superfície da fibra, 

fazendo com que a resistência na interface fibra-matriz do material cimentado seja maior que a 

do solo puro. 

 

4.7 ANALISE DE ESTABILIDADE EM TALUDES DE ATERROS RODOVIARIOS  

Foram utilizados para a simulação dos aterros rodoviários e obtenção dos seus 

respectivos fatores de segurança (FS), parâmetros de ângulo de atrito e coesão efetivos 

resultantes dos ensaios triaxiais adensados não drenados (CU). 

Na Tabela 28 estão os resultados dos FS obtidos para os aterros modelados com os 

ângulos de inclinação e alturas propostas.  Os taludes dos aterros foram simulados com solo 

puro e com as misturas M3, M6, M9 e M12 nas condições de saturado e saturado com nível de 

água no topo do talude (N’água = H). As superfícies de ruptura com os FS obtidos na modelagem 

estão no Apêndice A (condição de saturação) e Apêndice B (condição de saturação com N’água 

= H). 

O solo melhorado resultou em importantes mudanças no FS, encontrando que o mesmo 

passou de um estado de instabilidade com possibilidade se sofrer ruptura com FS < 1,0 para 

uma condição estável com FS > 1. Por outro lado, foram observados FS > 1,0 em condições de 

saturação e com N’água = H nos taludes dos aterros rodoviários a partir de 3 m de altura e 45º de 

inclinação. 
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Tabela 28 – Resultados analise de estabilidade de taludes  

Material Parâmetros de resistência ao cisalhamento Altura 
FS (umidade 

ótima) 
FS (N’água = H) 

 𝛾 (kN/m3) c’ (kPa) 𝜑’ (°)  (m) 45° 63,4° 45° 63,4° 

Solo 13,72 4,8 32.7 

3 1,8 1,4 0,8 0,4 

5 1,5 1,1 0,5 0,2 

10 1,2 0,8 0,2 0,01 

15 1,0 0,7 0,1 0,01 

20 1,0 0,6 0,1 0,01 

M3 13,05 70,2 40,1 

3 12,7 10,4 11,0 8,9 

5 8,3 6,5 6,6 4,9 

10 4,9 3,8 3,3 2,3 

15 3,8 2,9 2,2 1,5 

20 3,2 2,5 1,6 1,0 

M6 12,9 179 41,2 

3 30,1 25,0 28,6 23,3 

5 18,8 15,5 17,0 13,8 

10 10,3 6,4 8,5 6,4 

15 7,4 5,8 5,6 4,1 

20 6,0 4,7 4,2 3,0 

M9 13,38 77,8 38,8 

3 13,5 11,1 11,9 9,7 

5 8,8 6,9 7,2 5,4 

10 5,1 4,0 3,6 2,5 

15 3,9 3,0 2,4 1,6 

20 3,3 2,5 1,8 1,2 

M12 12,26 182 44,6 

3 32,3 26,8 30,1 24,9 

5 20,2 16,7 18,0 14,7 

10 11,1 8,7 9,0 6,7 

15 8,0 6,3 5,9 4,3 

20 6,5 5,1 4,4 3,1 

Fonte: A Autora (2021). 

 

A Figura 57 apresenta os resultados do FS obtido para as misturas estabilizadas com 

CCA e cimento em taludes de aterros com inclinação de 45° e 63,43°, onde as linhas tracejadas 

indicam os FS para os aterros em condições de saturação com N’água = H. Observa-se que o 

aumento do FS é diretamente proporcional ao aumento da coesão e o ângulo de atrito efetivos 

e inversamente proporcional ao aumento da altura e ângulo de inclinação dos aterros.   

Em condições de saturação e comparando os dois graus de inclinação, a maior 

mudança do FS foi para taludes de aterros com altura de 3 m (linha roxa na Figura 57), 
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compostos por 5% de cimento 15% de CCA com c’ de 179 kPa e 𝜑’ de 41,2° (M6). Onde o FS 

passou de 30,1 em taludes com 45° (Figura 57a) para 25 em taludes com 63,43° (Figura 57b). 

Em condições de saturação com N’água = H ao comparar os dois graus de inclinação a 

maior mudança também foi observada na M6 (linha roxa tracejada). Onde observou-se uma 

diminuição de 5,3 unidades no FS que passou de 28,6 (Figura 57a) para 23,3 (Figura57b). 

Comparando os FS obtidos para condição de saturação (linhas continuas) com os FS 

em condição de saturação com N’água = H (linhas tracejadas) as mudanças foram menores em 

comparação com as diferenças encontradas ao mudar o ângulo de inclinação. Para o mesmo 

ângulo de inclinação (45°), obteve-se uma diminuição de 1,8 unidade no FS em todos os aterros 

de 5, 10, 15 e 20 m compostos pela mistura M6 (c’ de 179 kPa e 𝜑’ de 41,2°) quando a 

simulação mudou da condição de saturação para saturação com N’água = H. Esse resultado foi 

próximo ao obtido no caso dos aterros com 63,43° de inclinação onde o FS diminuiu 1,7 

unidades quando os aterros com 3, 5, 15 e 20 m  de altura compostos pela M6 passaram da 

condição de saturação para saturação com N’água = H. 

A mistura M3 composta por 2% de cimento e 15% de CCA apresentou as maiores 

mudanças no FS quando foram mudados os ângulos de inclinação. Obtendo que para aterros de 

3 m de altura e na condição de saturação, o FS diminuiu 2,3 unidades quando os taludes dos 

aterros simulados passaram de uma inclinação de 45° para 63°. 

Por outo lado, também é importante mencionar como é o comportamento do FS na 

medida que incrementa o conteúdo de cimento. Na Figura 57, os parâmetros de c’ de 4,8 kPa e 

𝜑’ de 32,7°correspondem ao solo puro, c’ de 70,2 kPa e 𝜑’ de 40,1° correspondem a M3 e c’ 

de 179 kPa e 𝜑’ de 41,2° correspondem a M6. Observa-se que na medida que incrementou o 

teor de cimento da M3 (2%) para M6 (5%) tanto os parâmetros de resistência ao cisalhamento 

como ângulo de atrito e coesão efetivos quanto os FS aumentaram. Demonstrando a influência 

tanto do cimento como do teor de 15% de CCA que continham as misturas M3 e M6 no 

incremento das propriedades de resistência ao cisalhamento e, portanto, do FS. 

Também foi possível evidenciar que as misturas M3 e M6 apresentaram para taludes 

com inclinação de 45° e em condições de saturação um estado de estabilidade com FS > 1. 
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Figura 57 – Influência da coesão, ângulo de atrito e condição de umidade no FS de taludes com inclinação 

de (a) 45° e (b) 63,43° 

 

 
Fonte: A Autora (2021). 

Os resultados do FS obtido para as misturas estabilizadas com CCA, cimento e FPP 

estão na Figura 58, onde as linhas tracejadas indicam os FS para os aterros rodoviários em 

condições de saturação e N’água = H. 

Ao comparar os dois graus de inclinação na condição de saturação, a maior queda no 

FS foi para taludes de aterros com altura de 3 m (linha roxa na Figura 58), compostos por 5% 

de cimento, 15% de CCA e 0,5% de FPP com c’ de 182 kPa e 𝜑’ de 44,6° (M12). Onde o FS 

diminuiu 5,5 unidades passando de 32,3 em taludes com 45° (Figura 58a) para 26,8 em taludes 

com 63,43° (Figura 58b).  
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Em condições de saturação com N’água = H ao comparar os dois graus de inclinação a 

maior mudança também foi observada também na M12 (linha roxa tracejada). Onde o FS 

passou de 30,1 (Figura 58a) para 24,9 (Figura 58b). 

Por outro lado, quando foram comparados os FS obtidos para a condição de saturação 

(linhas continuas) com os FS em condição de saturação com N’água = H (linhas tracejadas) as 

mudanças neste grupo de misturas também foram menores em comparação com as diferenças 

encontradas ao mudar o ângulo de inclinação. No mesmo ângulo de inclinação (45°), obteve-

se uma queda no FS de 2,2 unidade em aterros com 3 e 5 m de altura compostos pela mistura 

M12 (c’ de 182 kPa e 𝜑’ de 44,6°) quando a simulação mudou da condição de saturação para 

saturação com N’água = H.  

No  caso dos aterros com 63,43° de inclinação o FS diminuiu 2,0 unidades quando os 

aterros com alturas de 5, 10, 15 e 20 m compostos pela M12 passaram da condição de saturação 

para saturação com N’água = H. Os resultados obtidos demonstram  que embora o FS apresente 

redução quando a condição de saturação muda para N’água = H, as situações mais críticas de 

diminuição do FS foram  observadas em condições de inclinações maiores, ou seja quando os 

taludes dos aterros simulados passaram de 45° para 63,43°. 

A mistura M9 (2% Cim - 15% CCA - 0,5% FPP) apresentou as maiores quedas no FS 

quando foram mudados os ângulos de inclinação. Obtendo que para aterros de 3 m de altura e 

na condição de saturação, o FS diminuiu 2,4 unidades quando os taludes dos aterros simulados 

passaram de uma inclinação de 45° para 63,43°. 

Na Figura 58 os parâmetros de c’ de 4,8 kPa e 𝜑’ de 32,7°correspondem ao solo puro, 

c’ de 70,2 kPa e 𝜑’ de 40,1° correspondem a M9 e c’ de 179 kPa e 𝜑’ de 41,2° correspondem 

a M6. Observa-se que na medida que incrementou o teor de cimento da M9 (2%) para M12 

(5%) tanto os parâmetros de resistência ao cisalhamento como ângulo de atrito e coesão efetivos 

quanto os FS aumentaram. Demonstrando a influência tanto do cimento como dos teores de 

15% de CCA e 0,5% de FPP das misturas M9 e M12 no incremento das propriedades de 

resistência ao cisalhamento e por tanto do FS.  Por outro lado, observa-se que as misturas M9 

e M12 apresentaram para taludes com inclinação de 45° e em condições de saturação um estado 

de estabilidade com FS > 1. 
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Figura 58 - Influência da coesão, ângulo de atrito e condição de umidade no FS de taludes com inclinação 

de (a) 45° e (b) 63,43° 

 

 

Fonte: A Autora (2021). 

A Figura 59 apresenta as superfícies de ruptura encontradas nos taludes dos aterros 

simulados compostos por solo puro e pela mistura que apresentou os maiores valores no FS 

(M12). As superfícies críticas (mínimo FS) encontradas para o solo puro compactado nas 

condições de saturação e saturação com N’água = H estão nas Figuras 59a-b.  As superfícies de 

ruptura para a M12 na situação mais crítica de altura e ângulo de inclinação para as condições 

de saturação e saturação com N’água = H estão nas Figuras 59c-d. 

No aterro composto por solo natural compactado na condição de saturação (Figura 

59a-b) a superfície crítica ocorre mais próxima à face do mesmo, já na condição de saturação 

com N’água = H a superfície crítica é ainda mais superficial.  
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Por outro lado, nos taludes de solo melhorado (Figuras 59c-d) o plano de ruptura passa 

a ser na extensão da base e mais profunda. Em geral, observou-se que a superfície de ruptura 

crítica se apresenta mais superficial em taludes de maior altura, maior inclinação e em 

condições de saturação com N’água = H. Na contramão disso, apresenta-se mais profunda para 

menores alturas e condição de saturação sem N’água = H (Apêndice A e B). 

 Observou-se ainda que, para o solo puro, o FS passa de 0,6 para 0,01 da condição de 

saturação para saturação com N’água = H respectivamente (Figuras 59a-b). Nos aterros 

simulados com solo puro na condição de saturação com N’água = H, observou-se que para 

nenhuma altura o solo puro cumpre com os requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 11682, 

a qual recomenda FS de 1,5 para um nível alto de segurança contra perdas de vidas humanas e 

danos materiais e ambientais. Observando que o solo só cumpre com essa condição em taludes 

de aterros com alturas de 3 e 5 m na condição de saturação e ângulo de inclinação de 45°. 

 

Figura 59 – Superfície de ruptura para o talude compostos por solo natural e M12 nas condições de (a-c) 

umidade ótima; (b-d) N’água = H. 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Fonte: A Autora (2021). 
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No entanto, ao simular os aterros sob todas as condições de geometria e N’água = H o 

solo melhorado com 5% cimento, 15% CCA e 0,5% FPP (M12), apresentou FS superiores de 

1,5. Obtendo na pior condição de altura, ângulo de inclinação (20 m e 63,43°) e de saturação 

com N’água = H um valor no FS de 3,1. Sendo esse valor aproximadamente 2 vezes maior que o 

requerido pela NBR 11682 (ABNT, 2009) para um nível segurança alto contra perdas de vidas 

humanas e danos materiais e ambientais.  

A estabilização com CCA, cimento e reforço com FPP do talude (Figura 59c-d) gerou 

uma maior estabilidade da estrutura, o qual pode ser explicado pelo equilíbrio dos momentos, 

ou seja, o maciço rochoso que atua na base do talude apresentou um momento contrário maior 

ao gerado pelo momento desestabilizador da estrutura gerado pelo peso próprio do talude. 

Na Figura 60 estão representadas as superfícies de ruptura nas condições de umidade 

ótima e N’água = H, respectivamente para a M6 (Figuras 60 a-b) e para a M9 (Figuras 60c-d). 

 

Figura 60 – Superfícies de ruptura para M6 em condições de (a) umidade ótima (b) saturado 

(a)  (b)  

(c)  (d)   

Fonte: A Autora (2020). 
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Observa-se na Figura 60 que para a mesma altura e ângulo de inclinação, a condição 

de saturação com N’água = H provocou diminuição do FS em 1,7 unidades na M6 e de 1,3 

unidades na M9. Segundo Ventura (2009), a água é o principal fator de instabilidade em taludes, 

provocando diminuição    da    coesão efetiva e variação do nível piezométrico em massas 

homogêneas, desencadeando rupturas e possíveis escorregamentos em taludes. 

Finalmente, de acordo com a Tabela 28, a partir da mistura M6 são obtidos nas 

condições mais críticas de geometria e condição de saturação com N’água = H, os FS que 

cumprem com os requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 11682 (ABNT, 2009).  

 

4.7.1 Influência da Geometria e do Nível de Água na Estabilidade de Taludes 

A Figura 61 representa a influência da altura dos taludes no FS obtido para taludes 

com inclinação de 45° na condição de saturação (Figura 61a) e de saturação com N’água = H 

(Figura 61b). Para as análises foi considerado um FS = 1,5 tendo em conta um nível de 

segurança alto contra perdas de vidas humanas e danos materiais e ambientais segundo a NBR 

11682 (ABNT, 2009). Observa-se que taludes compostos por solo puro apresentaram valores 

de FS > 1,5 com alturas iguais a 3 e 5 m e 45º de inclinação na condição de saturação. No 

entanto, nas outras condições de altura e inclinação, obteve-se FS < 1,5. Desta forma, podem 

existir rupturas e escorregamentos no caso de utilizar este material para a construção de aterros 

rodoviários com alturas superiores a 5 m e em condições de saturação com N’água = H.  

 

Figura 61 – Influência da altura no FS para taludes com inclinação de 45° na condição a) saturação e (b) 

saturação com N’água = H 

  

Fonte: A Autora (2020). 
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Para todos os aterros com 45° de inclinação e em todas as alturas simulados e sob a 

condição de saturação com N’água = H as misturas M3, M6, M9 e M12 cumprem com o 

estipulado pela NBR 11682, onde os FS obtidos foram maiores que 1,5 (Figura 61b).  

 A Figura 62 representa a influência da altura no FS para as diferentes misturas em 

taludes com inclinação de 63,43° nas 5 diferentes alturas e nas condições de saturação (Figura 

60a) e de saturação com N’água = H (Figura 62b).   

Observa-se que para o caso dos aterros compostos pela mistura M3 na condição de 

saturação, apresentou valores superiores a 1,5 no FS para todas as alturas (Figura 62a). 

Entretanto para a condição de saturação com N’água = H, os aterros de 20 m de altura, na 

condição de saturação com N’água = H e compostos pela M3 apresentaram FS menores que 1,5 

(Figura 62b). Finalmente, os aterros com ângulos de inclinação de 63,43°, compostos pelas 

misturas M6, M9 e M12 e na condição de saturação com N’água = H, apresentam valores de FS 

superiores a 1,5.  

 

Figura 62 – Influência da altura no FS para taludes com inclinação de 63,43° na condição (a) saturação e 

(b) saturação com N’água = H 

    
Fonte: A Autora (2020). 

Desta forma é possível considerar a importância da geometria do talude e as condições 

de nível de agua com a qual será possível definir que tipo de mistura será a melhor alternativa 

para a estabilização de taludes. 

A Tabela 29 apresenta os resultados do FS em simulações de estabilidade de taludes 

para diferentes solos relatados na literatura, os quais foram melhorados com adições de CCA, 

cimento, FPP e outros materiais. Esses resultados apresentam tendências similares de 

comportamento com os obtidos nesta pesquisa. Os estudos reportados mostram como a adição 

de materiais como a CCA o cimento e as FPP melhoraram as propriedades de resistência ao 

cisalhamento e, portanto, o FS nos taludes dos aterros analisados.  Além disso, é possível 
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observar como a mudança no ângulo de inclinação e no nível de água diminui drasticamente o 

FS tanto na presente pesquisa como nas pesquisas reportadas na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – FS obtido para taludes simulados com diferentes solos melhorados descritos na literatura  

Onde: Um.ot CPN (amostras compactadas na umidade ótima na energia Proctor normal), BS (Bishop 

simplificado). 

Fonte: A Autora (2021). 

 

Autor Tipo de 

solo 

(USCS) 

Materiais 

adicionados  

c' 𝜑’ Cond. De 

umidade  

Met 

de 

analise  

Geometria 

(h=m/ 

ângulo °) 

FS 

Bhardwaj 

e Mandal 

(2008) 
MH 

- 9,50 18,32 Umidade 

ótima 

(Uót.CPN) 

BS  5,5 / 78,6 0,88 

80%CCA+FPP=1% 

/ 25,4 mm 

13,00 38,21 1,37 

 

 

 

Fernandes 

(2014) 

CL 

- 0,37 32,18 Umidade 

natural 

BS 3 / 18,43 1,12 

- 11,55 29,00 Uót.CPN BS 3 / 18,43 1,37 

- 11,55 29,00 Uót.CPN 

N’água =3 m 

BS 3 / 18,43 1,0 

15% CCA-10%Cim 287,99 66,38 Uót.CPN BS 3 / 18,43 1,93 

15% CCA-10%Cim 287,99 287,99 Uót.CPN 

N’água = 3 m 

BS 3 / 18,43 1,67 

15% CCA-10%Cim 287,99 66,38 Uót.CPN BS 3 / 26,56 1,83 

15% CCA-10%Cim 287,99 66,38 Uót.CPN 

N’água = 3 m 

 3 / 26,56 1,60 

Silva e 

Sieira 

(2020) 
GW 

- 0 25 Uót.CPN BS 2,5 / 24 2,60 

- 0 25 Uót.CPN 

N’água =2,5m 

2,5 / 24 1,26 

 

Islam et 

al. (2014) SF 

-  

0,21 

 

23,80 

Umidade 

natural 

BS 18,3 / 45 0,596 

- 18,3 / 75 0,325 

- N’água=9,15m 18,3 / 45 0,152 

- 18,3 / 75 0,009 

 

 

 

Presente 

pesquisa 

(2020) MH 

- 4,80 32,70 Uót.CPN  BS 20 / 63,43 0,009 

- Uót.CPN 

N’água = 20m 

0,005 

5%Cim-15%CCA 179,00 41,20 Uót.CPN  BS 20 / 63,43 5,50 

Uót.CPN 

N’água = 20m 

4,0 

5%Cim-15%CCA-

0,5FPP 

182,00 44,60 Uót.CPN  BS 20 / 63,43 6,0 

   Uót.CPN 

N’água = 20m 

  4,20 
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Em geral para este estudo observou-se que o acréscimo de FPP, cimento e CCA 

provocou aumento do FS dos taludes analisados. Isso pode ser explicado pela resistência à 

tração de as FPP, que vincula várias partículas de solo, pois trabalha sob tração e tende a 

aumentar o atrito efetivo. Além disso devido a adição de cimento e CCA contribuem com a 

aglomeração dos materiais tornando o material com maior coesão efetiva. 

Em se tratando da adição de cimento e CCA no solo da presente pesquisa como nos 

diferentes solos relatados na literatura, observa-se ganhos principalmente na coesão efetiva, a 

qual pode ser proporcionada pelo aumento da rigidez do material em função da adição dos 

agentes cimentantes. Quando se é analisado o material reforçado com FPP e estabilizado com 

cimento e CCA, observa-se elevado ângulo de atrito e importante parcela coesiva, tornando o 

compósito um material mais resistente e mais deformável com o surgimento de ganhos na 

resistência e maiores deformações. 

Finalmente, é importante ressaltar que os comportamentos exibidos pelo solo estudado 

provavelmente possam servir de base para a compreensão de outros materiais de reforço com 

características parecidas, tendo em vista que os estudos sobre solos siltosos são escassos, 

principalmente quando se trata de ensaios triaxiais. A presença de finos em forma de cimento 

e CCA e o reforço por meio de FPP no solo estudado foram fundamentais no desenvolvimento 

dos mecanismos de melhoria e ganho de resistência. 
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5 CONCLUSÃO  

As principais conclusões do programa experimental e os resultados obtidos neste 

estudo são apresentados a seguir, salientando que algumas delas já foram, de alguma forma, 

citadas no decorrer do presente trabalho. 

 

a) Conclusões relacionadas a caracterização e resistência à compressão simples e 

à tração por compressão diametral do solo e das misturas 

 

Houve diferenças estatisticamente significativas entre os limites de Atterberg de 

algumas misturas com relação ao solo. Essa variação levou à diminuição do índice de 

plasticidade, sendo a diferença mais significativa para a mistura M12, que apresentou uma 

redução do IP de (91,2 ± 0,5)% em relação ao IP do solo puro. Esse comportamento é atribuído 

à troca catiônica entre as partículas do solo com os íons cálcio provenientes da CCA e do 

cimento além do espaço ocupado pelas FPP, o que levou ao incremento da quantidade de vazios 

que são ocupados pela água enquanto o material passa de um estado líquido para o plástico.  

 

Os ensaios de compactação evidenciaram uma diminuição do γdmax e um incremento 

da umidade ótima na medida que o teor dos aditivos e FPP aumentam, obtendo-se a maior 

mudança na M12 com uma redução de 1,46 kN/m3 no γdmax e incremento de 10,7 p.p. na 

umidade ótima. Esse comportamento pode ser atribuído à presença de mais finos na forma de 

cinzas e cimento, os quais possuem uma maior área de superfície específica e, portanto, 

requerem maior quantidade de água para atingir o γdmax. 

 

As análises estatísticas mostraram com 95% certeza que existem diferenças 

significativas entre o qu e o qt das misturas (M1 até M12) em relação ao qu e ao qt do solo puro. 

Para o primeiro grupo de misturas a M3 e M6 resultaram em incrementos (114 ± 3)% e (474 ± 

8)% na qu e (188 ± 9)% e (842 ± 28)% na qt em relação a qu e a qt do solo puro, respectivamente. 

Para o segundo grupo de misturas a M9 e M12 apresentaram incrementos (192 ± 4)% e (493 ± 

8)% na qu e (320 ± 14)% e (998 ± 27)% na qt em relação a do solo puro, respectivamente. 

 

O incremento da qu e da qt com a adição da CCA e cimento ao solo, mostrou o potencial 

da CCA como substituto de parte do cimento. O incremento na resistência pode-se dever ao 

tempo de cura, ao aumento no conteúdo de estabilizantes e FPP. As misturas estilizadas 
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exibiram um comportamento frágil, o qual mudou para dúctil quando foram adicionadas FPP 

observando resistências residuais superiores às resistências de pico obtidas. 

 

b) Conclusões relacionadas ao comportamento do solo e das misturas nos ensaios 

triaxiais e análise microestrutural 

 

Os resultados dos ensaios triaxiais mostraram que as maiores tensões efetivas foram 

encontradas para as misturas M6 e M12. Onde a coesão efetiva (c’) mudou de 4,8 kPa para 179 

kPa e 182 kPa, e o ângulo de atrito efetivo (𝜑´) passou de 32,7° para 41,2° e 44,6° na M6 e 

M12 em relação ao solo puro. 

 

Nas misturas com adição de FPP encontrou-se que, para tensões confinantes de 50 e 

100 kPa a tensão desviadora tende a incrementar na medida que se incrementa a tensão 

confinante. No entanto, para tensões confinantes maiores, como 200 kPa e 400 kPa, houve 

diminuição do pico da tensão desviadora com o incremento da tensão confinante. Considera-se 

então que as FPP agem mais efetivamente sob tensões efetivas médias iniciais mais baixas. 

 

A adição de FPP para misturas com teores de cimento de 2% provocaram aumento na 

c’ e uma leve diminuição do 𝜑’. Entretanto com teores de cimento de 5% a adição de FPP 

provocou incrementos tanto na c’ e no 𝜑’.  Isso pode ser atribuído ào fato de as FPP serem 

adicionadas aleatoriamente, o que provoca diferenças na conformação de uma matriz 

homogênea e efetiva, a qual pode ou não provocar incrementos nas propriedades de resistência 

ao cisalhamento do composto. 

 

Os CPs do solo puro não apresentaram tensão de pico nem plano de ruptura bem 

definidos, observando que as tensões de desvio máximas para essas amostras só aconteceram 

com grandes deformações axiais. Os CPs com adição de estabilizantes mostraram um 

comportamento rígido inicial, apresentando um pico bem definido e um plano de ruptura no 

cisalhamento pronunciado. 

 

 Os CPs das misturas com adição de FPP após o cisalhamento não apresentaram um 

plano de ruptura definido, observando que as FPP parecem inibir a propagação de fissuras POR 

meio da distribuição das tensões em uma área maior. Esse comportamento pode ser atribuído à 

maior interação entre as partículas de solo-estabilizantes-FPP durante a consolidação, 
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contribuindo na melhor distribuição de tensões de cisalhamento e, portanto, na diminuição da 

fragilidade do material. 

 

Nas análises microestruturais, foi possível observar a formação de silicatos de cálcio 

hidratado (C-S-H), demostrando as propriedades cimentícias e aglomerantes da CCA e do 

cimento que resultaram em incrementos das propriedades mecânicas do solo.  

 

A adição de FPP na matriz solo-estabilizantes mostrou dois panoramas nas análises do 

MEV, um deles que era a aderência dos filamentos de FPP na mistura e o outro que era a 

desagregação dos materiais, mostrando a dificuldade de obter-se uma distribuição totalmente 

homogênea de as FPP na matriz de solo.  

 

c) Conclusões relacionadas à simulação de taludes 

 

O aumento do FS foi diretamente proporcional ao aumento da coesão e do ângulo de 

atrito e inversamente proporcional ao aumento da altura e ângulo de inclinação dos taludes.   

 

O solo puro exibiu um estado de instabilidade em taludes a partir de 5 m de altura, 

observando o cenário mais crítico com possibilidade se sofrer iminente ruptura com FS < 1 o 

qual mudou para FS de 3,1 quando o solo foi tratado com 5%Cim-15%CCA-0,5%FPP. 

 

A variação das condições de inclinação gerou maior diminuição do FS mesmo com as 

alterações na condição de saturação com N’água = H, encontrando diminuição do FS que 

variaram na ordem de 0,1 até 5,3 unidades ao passar da condição de inclinação de 45° para 

63,43°. Entretanto, para condições de saturação para saturação com N’água = H a diminuição do 

FS foi menor, obtendo-se variações na ordem de 0,1 até 2,2. 

 

As misturas M6, M9 e M12 apresentaram, nas condições mais críticas de geometria e 

de saturação com N’água = H, FS que cumprem com os requisitos mínimos estabelecidos pela 

NBR 11682 para um nível de segurança alto contra perdas de vidas humanas e danos materiais 

e ambientais. 

Considera-se então, a importância da geometria do talude e das condições de nível de 

água com a qual será possível definir o tipo de mistura que será a melhor alternativa no 

momento de construção de aterros com solo melhorado da Formação Guabirotuba. 
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Por fim, os parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos nos ensaios triaxiais 

foram fundamentais para a compreensão do comportamento do solo na estabilidade de taludes. 

 

d) Sugestões para futuros trabalhos  

 

Algumas sugestões para a ampliação do conhecimento e o prosseguimento dos estudos 

do solo da Formação Guabirotuba sobre a estabilização e reforço do mesmo em trabalhos 

futuros são citados a seguir: 

 Realizar uma análise microestrutural de misturas Solo - Cimento - CCA - FPP 

em tempos de cura determinados, com a finalidade de analisar em que tempo acontecem as 

reações pozolánicas, que levam à formação de silicatos de cálcio hidratado; 

 Analisar a estabilidade de taludes compostos por camadas e com cargas impostas 

sobre o talude com a finalidade de observar o comportamento do solo melhorado sob condições 

de carga; 

 Desenvolver modelos em escala para taludes em laboratório que reproduzam o 

comportamento de solos melhorados com Cimento - CCA - FPP, o que seria interessante para 

a verificação das análises feitas por meio dos softwares de estabilidade de taludes. 
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APÊNDICE A - Estabilidade de taludes na condição de saturação 
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APÊNDICE B - Estabilidade de taludes de aterros na condição de saturação com N’água = H 
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