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RESUMO 

A cinza volante é um resíduo industrial com propriedades pozolânicas, isto é com 

potencial para formar compostos com resistência acrescida e por esse motivo se veio a 

afirmar como material de engenharia. Os interesses económicos e ambientais têm 

fomentado ao longo das últimas décadas o seu estudo e emprego nas mais variadas 

áreas, entre elas a estabilização de solos. A ativação alcalina é o fenómeno que permite 

às cinzas melhorar o solo, tornando-o mais resistente. 

Nos últimos vinte anos, tem-se investigado os efeitos na capacidade resistente do solo 

estabilizado com cinzas ativadas por inclusão de outros aditivos, escasseando contudo, 

estudos centrados no ganho de força em estágios iniciais de cura. Por esse motivo este 

trabalho tem como objetivo apurar de entre os aditivos mais promissores, qual é aquele 

que mais acelera as reações até aos vinte e oito dias de cura, obtendo consequentemente 

as maiores resistências. 

Para tal, partindo de três solos aparentemente fracos, selecionou-se o menos resistente 

para efetuar um estudo comparativo de misturas com diferentes dosagens de solo, cinza 

e outros aditivos. Testou-se dois lotes de misturas, um com (15%) ou sem de cinzas 

volantes e outro com 10%, nas quais se experimentou outros aditivos, 5% ou 10% de 

cal, 0 ou 1% de cloreto de sódio, com ou sem ativador. O ativador presente nestas 

misturas corresponde sempre à relação Na2O/cinza de 0,71. Foram ainda incluídas 

misturas estabilizadas com (cimento Portland + RoadCem®), um produto especialmente 

criado para aplicações geotécnicas. 

Foram efetuados ensaios de compressão uniaxial (UCS) em momentos diferentes, até 

aos vinte e oito dias de cura em todos os espécimenes e ocasionalmente executados 

ensaios de expansibilidade e triaxiais. 

Apurou-se que o ativador utilizado de relação Na2O/cinza de 0,71, era o aditivo que 

mais incrementava a resistência das misturas no período de tempo considerado. Tendo 

também ficado estabelecido, que a estabilização com cinzas volantes deveria idealmente 

incluir cal e ativador. 
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ABSTRACT 

Fly ash is an industrial residue with pozzolanic properties, which is to say with potential 

to form compounds with increased resistance and for that reason if it came to affirm like 

engineering material. The economic and environmental interests have encouraged over 

the last decades their study and employment in the most varied areas, among them the 

stabilization of soils. Alkaline activation is the phenomenon that allows the ash to 

improve the soil, making it more resistant. 

In the last twenty years, the effects on the resistant capacity of the stabilized soil with 

activated ashes by inclusion of other additives have been investigated, although studies 

focused on the gain of force in the initial stages of cure are scarce. This is the reason 

why this work aims to determine among the most promising additives, which is the one 

that accelerates the hardening reactions until the twenty-eight days of cure. 

For this reason, this work aims to determine among the most promising additives, which 

is the one that most accelerates the reactions until the twenty-eight days of cure, 

obtaining consequently the greatest resistances. To do so, starting from three apparently 

weak soils, the least resistant was selected to carry out a comparative study of mixtures 

with different dosages of soil, ash and other additives. Two batches of mixtures were 

tested, one with (15%) or without fly ash and the other with 10%. In which other 

additives were tested, 5% or 10% lime, 0 or 1% sodium chloride, with or without 

activator. The activator present in these mixtures always corresponds to the ratio Na2O / 

ash of 0.71. Stabilized mixtures were also included with (Portland cement + 

RoadCem®), a product specially created for geotechnical applications. 

Uniaxial compression tests (UCS) were performed at different times, up to twenty-eight 

days of cure in all specimens and occasionally performed expansibility and triaxial tests. 

It was found that the activator used with Na2O / ash ratio of 0,71 was the additive that 

increased the resistance of the mixtures in the considered period of time. Having also 

been established, stabilization with fly ash should ideally include lime and activator. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O solo natural é a base de qualquer construção civil. É um material de engenharia que 

nem sempre é capaz de corresponder às solicitações que se lhe pretende impor, quando 

tal acontece segundo (Aytekin e Nas, 1998), deve-se adotar a solução mais apropriada 

para cada situação: 

 Aceitar o solo original e adaptar o projeto às restrições por ele impostas; 

 Remover o solo original e substituí-lo por um material adequado; 

 Melhorar as propriedades do solo existente, para que este responda às 

solicitações previstas. 

A estabilização de solo enquadra-se nesta última possibilidade. Trata-se de um processo 

de melhoramento ou reforço do solo, que se faz valer de um ou mais métodos para 

alterar as suas propriedades e torná-lo estável. 

O trabalho apresentado debruça-se sobre uma forma muito específica de estabilizar 

solos, estabilização por adição de cinzas volantes. Há séculos que se tira partido das 

propriedades pozolânicas das cinzas volantes, mas a adição destas pode ser beneficiada 

pela ativação alcalina, uma sucessão de reações químicas que possibilita que um 

agregado contendo silício (o segundo elemento mais abundante na natureza) se 

transforme, dando origem a um novo material com estrutura cristalina e resistência 

mecânica melhorada. 

O fenómeno “ativação alcalina” instala-se rápido, podendo mesmo levar apenas 

algumas horas a começar a produzir efeitos. Atendendo a esta peculiaridade, o trabalho 

apresentado propõe-se a identificar o/s materiais de adição mais suscetíveis de acelerar 

o processo de ativação alcalina na estabilização de solos, a curto prazo. 
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1.1 - ENQUADRAMENTO 

É conhecido o esforço generalizado que as sociedades ocidentais têm vindo a fazer para 

poupar o meio ambiente, buscando novos materiais e/ou recuperando formas ancestrais 

de produção. A geotecnia não é alheia a este movimento e nesse sentido tem buscado 

alternativas ao material de construção por excelência desde o século XX, o cimento 

Portland. 

As cinzas de carvão são um subproduto de carvão, um resíduo sólido problemático 

devido aos métodos convencionais de descarte em aterros sanitários e/ou lagoas. 

Estima-se que aproximadamente 80% do total de cinzas de carvão produzidas em todo o 

mundo, exista na forma de cinza volante (Ahmaruzzaman, 2010). Atendendo a que 

cerca de 38% da eletricidade produzida mundialmente é gerada em centrais elétricas a 

carvão e que as cinzas que rejeitam, podem ser reaproveitadas, nomeadamente na 

produção de ligantes usados em Engenharia Civil, então pode-se dizer que as cinzas 

volantes são a quinta maior fonte de matéria-prima do planeta (Mahvash et al., 2017). 

A estabilização de solo com cal e cimento tem sido pesquisada exaustivamente. 

Compreensivelmente, estes dois componentes têm sido utilizados para melhorar 

propriedades de engenharia dos solos, permitindo-lhes funcionar como subleito ou sub-

base melhor devido a sua força e durabilidade (Teing et al., 2019). 

No entanto, estes ligantes cimentícios tradicionais têm várias lacunas, especialmente das 

perspetivas do meio ambiente e de custo. Ao mesmo tempo que se procura melhorar o 

comportamento mecânico do solo estabilizado, tenta-se reduzir a pegada ambiental. 

O reaproveitamento de resíduos sólidos, materiais de ativação alcalina baseados em 

silicatos de alumínio, como as cinzas volantes tem sido aplicado na estabilização de 

solos, obtendo resultados auspiciosos. No entanto, a velocidade do processo pode não 

ser rápida o suficiente em situações que exijam níveis de resistência mais altos nos 

estágios iniciais. É conhecido que a manipulação da temperatura pode resolver esse 

problema (Lucas, 2015), contudo, apesar de os tratamentos térmicos existirem, o 

elevado consumo de combustível que requerem, deita por terra o esforço em prol do 

meio ambiente. Torna-se necessário encontrar alternativas que permitam acelerar o 

processo de cura à temperatura ambiente. 
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Muitas pesquisas foram feitas para estudar diferentes métodos de estabilização química 

dos solos, isto é com recurso a aditivos. Nos últimos 20 anos tem-se produzido muita 

pesquisa relacionada com a ativação alcalina das cinzas volantes para estabilização de 

solos. O interesse amplamente apontado prende-se com a necessidade de 

reaproveitamento deste resíduo industrial.  

Algumas destas pesquisas concentraram-se no aumento da capacidade de suporte ou 

diminuição do assentamento dos solos. Quando se fala da ativação de cinzas, 

frequentemente se visa a compreensão a um nível microscópico dos fenómenos 

químicos e transformações conseguidas. Contudo faltam pesquisas focadas na 

velocidade com que os mecanismos de estabilização se processam. 

1.2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ESTABILIZAÇÃO QUÍMICA DE SOLOS 

A estabilização de solos, atualmente é aplicada em várias situações de projeto, como 

contenção de maciços, execução de fundações sobre solos moles, na prevenção da 

liquefação em areias, mas uma vez que todo o conhecimento teórico-prático foi 

inicialmente desenvolvido visando o projeto e a execução de pavimentos, 

historicamente é indissociável da engenharia rodoviária (Prietto, 1996). 

A tecnologia aplicável ao processo de estabilização de solos evoluiu significativamente 

ao longo do século XX. A afirmação do cimento Portland como material de construção 

permitiu aumentar o leque de soluções disponíveis. A invenção do pressiómetro por 

Louis Ménard, aparelho que permite conhecer in situ os valores de tensão horizontal, 

rigidez e resistência acrescentou uma forma expedita de conhecer as propriedades do 

solo (Natário, 2017).  

A busca do melhor, mais rápido e mais barato fez com que também os fabricantes de 

equipamentos de melhoramento do solo, produzissem as suas alternativas e 

impulsionassem o avanço tecnológico nesta área (Chu et al., 2009). 

As técnicas modernas de estabilização de solos são variadas, aquelas que se baseiam em 

processos químicos têm início nos Estados Unidos no princípio do século passado, em 

1906. Foram inicialmente aplicadas misturas de areia e argila. Face ao seu sucesso 

testou-se novos materiais, betume e cimento (Cristelo, 2001). 
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Porém, o grande impulso verificou-se no período pós 2ª Guerra Mundial, como resposta 

à necessidade de construção de pavimentos rodoviários. O florescimento da indústria 

automóvel, o aumento progressivo dos volumes de tráfego e das cargas por eixo dos 

veículos, conduziu à ruína antecipada de muitos desses pavimentos. Pelo que houve 

necessidade de utilizar soluções mais resistentes, à custa de bases tratadas com 

aglutinantes hidráulicos ou betuminosos, de camadas de desgaste mais espessas e de 

melhor qualidade (Cruz e Jalali, 2010). 

A ativação alcalina só começou a ser conhecida em meados do século XX, ainda que os 

dados referentes a experiências de produção de ligantes combinando escória de alto-

forno, soda cáustica e cal apagada, remontem a 1895 (Krivenko, 2017). 

Tendo observado a impressionante durabilidade dos betões e argamassas da era 

Romana, o autor Viktor Glukovsky efetuou os trabalhos necessários para apurar as 

razões pelas quais estes pareciam ser tão superiores aos de cimento Portland. O que veio 

a (re)descobrir foram ligantes de base alcalina com aluminossilicatos do tipo escória 

industrial (Pinto, 2004). 

Até essa data, os compostos de metais alcalinos eram excluídos dos componentes de 

cimento hidráulico devido à sua alta solubilidade. Desde então, como descreve 

Krivenko (2017), vários estudos vieram confirmar que a excelente durabilidade das 

antigas estruturas de betão, deve-se às quantidades consideravelmente maiores de 

compostos de metais alcalinos em cimentos antigos em comparação com os cimentos 

atuais. 

No final da década de 1970, Joseph Davidovits, inventou e desenvolveu materiais 

cimentícios, polímeros inorgânicos por ativação alcalina do caulino a que chamou 

geopolímeros. 

Estes novos materiais, desenvolvidos por meio de ativação alcalina trouxeram um 

desenvolvimento não só na produção de betões e argamassas, como também no 

melhoramento de solos. 

A estabilização de solos implica escavação e movimentação de grandes quantidades de 

solo, que se traduz em dificuldades logísticas e custos financeiros. Atentas às 

necessidades de projeto e potencial de vendas, algumas empresas têm vindo a apresentar 
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aditivos especialmente desenvolvidos para aplicar em obras geotécnicas. De entre esses 

aditivos, destaca-se o RoadCem® pelo histórico de utilização. 

1.3 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação pretende ser um pequeno contributo para a compreensão das reações de 

ativação alcalina que se processam em solo estabilizado com cinzas volantes a curto 

prazo. A finalidade é aferir qual é, de entre os aditivos mais promissores, aquele que 

mais acelera as reações, ou seja, o que obtém maiores ganhos de força ao longo do 

espaço de tempo considerado. 

Para tal, vai-se apurar a evolução da resistência mecânica de misturas de solo com 

cinzas, fazendo variar o maior número de parâmetros/aditivos possível. A existência ou 

ausência de uns e de outros, vai permitir a comparação de resultados. 

Após a introdução ao trabalho desenvolvido 1º capítulo, são abordados no 2º capítulo, 

os conceitos inerentes ao tema do trabalho, estabilização de solos, particularmente 

estabilização química e ativação alcalina. Descrevem-se também os materiais 

envolvidos no processo de estabilização, nomeadamente os solos e vários agentes 

promotores de estabilização química, para além das cinzas volantes. A atenção com que 

são tratados os solos argilosos deve-se ao facto de serem os mais suscetíveis de serem 

estabilizados. 

No 3º capítulo são caracterizados os materiais de partida e os ensaios realizados no 

âmbito desta dissertação, quer no que diz respeito aos métodos de ensaio quer no que 

respeita à própria preparação dos provetes ensaiados. 

No 4º capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios referidos no 

capítulo anterior, relacionados com a evolução dos ganhos de força observados nas 

misturas. 

As conclusões são apresentadas no 5º capítulo, onde são também feitas considerações a 

respeito de eventuais melhoramentos a introduzir em estudos, no sentido de otimizar o 

processo de estabilização através de ativação alcalina. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O mais antigo método de melhoramento de solos consiste na remoção e substituição por 

um solo com características adequadas às necessidades de projeto. Este método implica 

esforço logístico, bem como financeiro adicional e a sua aplicação continuada resultou 

na crescente escassez de solo de qualidade. Tradicionalmente, as alternativas a esse 

método são a alteração do projeto a implementar ou a mudança de local (não sem menos 

inconvenientes) e o reforço do solo (Makusa, 2012). É conhecido que na antiguidade, na 

Babilónia e China já se empregavam materiais como madeira, bambu e palha ainda que 

de forma primitiva, para reforçar solos de fundação. 

Cada projeto geotécnico tem as suas especificidades, função das características da 

estrutura a construir, da origem, composição e comportamento mecânico do solo de 

fundação. Quando o solo natural não consegue por si só responder às solicitações que se 

lhe pretendem impor, uma das alternativas possíveis é melhorá-lo. 

O tratamento de solos requer o conhecimento do comportamento dos solos e das várias 

técnicas existentes para o efeito, do desempenho dos equipamentos, de eventuais 

limitações económicas e implica compreender a interação solo-estrutura (Chu et al., 

2009). 

Entende-se por melhoramento do solo, como sendo a aplicação individual ou conjunta 

de métodos físicos e químicos como resposta à fraca capacidade de carga do solo de 

fundação, ao controlo de assentamentos imediatos e/ou diferidos e ao risco de 

liquefação, especialmente no caso de areias submersas. Uma forma de melhorar o solo, 

é estabilizá-lo (Winterkorn e Pamucku., 1991;Natário, 2017). 

Existem muitas técnicas de melhoria de solo disponíveis para cumprir o propósito de 

aumentar a capacidade de carga, aumentar a resistência e diminuir a permeabilidade, 

tais como solo de substituição, pré-carga com drenos verticais, estabilização com 

aditivos, entre outras. 

A estabilização do solo é a manipulação de solos com ou sem aditivos, para aumentar o 

seu peso, capacidade de carga e resistência ao stress físico e químico a que é sujeito 
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durante a vida útil da construção, como sucede nos pavimentos rodoviários. 

Propriedades do solo, como resistência, rigidez, compressibilidade, permeabilidade, 

trabalhabilidade, sensibilidade à água e variações de volume podem ser alteradas por 

vários métodos de estabilização do solo. Esses métodos podem ser preparação do solo-

agregado, compactação, a aplicação de misturas, entre outros (Winterkorn e Pamucku, 

1991). 

É no âmbito da estabilização com recurso a aditivos (química) que aqui se fala de 

ativação alcalina, que em determinadas condições também é denominada de 

geopolimerização. Os materiais obtidos por esta via caracterizam-se pela sua elevada 

resistência mecânica, durabilidade, estabilidade e atingem estes resultados muito mais 

rapidamente do que aqueles que derivam do cimento Portland (Pinto, 2004). 

2.1 - SOLO 

A fração mais fina do solo - argilosa - é a mais reativa, devido à natureza da sua 

mineralogia e composição química. Sherwood em 1993, estabeleceu que a estabilização 

química de solos seria melhor sucedida em solos moles: argilosos, orgânicos ou turfa. 

Os solos finos serão os mais fáceis de estabilizar devido à grande área de superfície de 

partícula em relação ao seu diâmetro. No entanto, materiais siltosos poderiam ser 

sensíveis a pequenas mudanças na humidade e por conseguinte, ser difíceis de trabalhar 

durante a estabilização (Makusa, 2012; Afrin, 2017). 

Entende-se por solos argilosos moles, como sendo solos com baixa resistência ao corte, 

baixa permeabilidade e elevada compressibilidade. Estas características limitam 

consideravelmente a carga que é possível aplicar de forma rápida e segura face à rotura 

global e promovem assentamentos lentos, mas de elevada grandeza à medida que se 

realiza o escoamento da água intersticial (Borges, 1995; Cardoso, 2013). 

O comportamento peculiar dos solos argilosos deve-se às especificidades dos seus 

grãos. As partículas de argila têm tamanho reduzido e apresentam estruturas 

semelhantes a placas. No entanto, devido à estrutura planiforme têm uma grande área de 

superfície disponível para interação iónica. As superfícies das partículas de argila estão 

carregadas negativamente, o que as predispõe para reagir com catiões e moléculas 
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polares como a água. A cativação de água em torno das partículas de argila provoca 

expansão, aumento de volume e de tensão em estratos de argila confinados. 

A forma das partículas de argila resulta da sobreposição de folhas compostas por 

tetraedros de sílica (SiO2) e octaedros de alumina (Al2O3). As combinações possíveis 

entre folhas são várias, mas há três tipos principais de formação. 

A caulinite consiste na alternância de folhas de sílica e de alumina, na relação de 1:1. 

Esta argila é muito estável e não expansiva. 

A montmorilonite é composta por camadas estruturais contendo duas folhas de sílica e 

uma folha central de alumina, unidas por átomos de oxigênio comuns a ambas. As 

ligações são fracas, permitem que a água se aloje entre folhas, resultando no aumento de 

volume das partículas. 

A ilite é semelhante à montmorilonite, exceto no que refere às ligações entre folhas, que 

no caso são constituídas por catiões de potássio. Estas ligações conferem-lhe maior 

resistência às variações de volume quando na presença de água, quando comparada com 

a montmorilonite, mas não é tão estável quanto a caulinite (Matos Fernandes, 1994; 

Milburn e Parsons 2004). 

No contexto nacional, os minerais mais observados nas argilas comuns de Portugal 

Continental são a ilite, o quartzo e a caulinite. A sua composição química caracteriza-se 

por elevados teores em sílica e baixos em alumina (inferiores a 20%). De igual modo, 

são também reduzidas as percentagens de cálcio, magnésio e sódio (Lisboa, 2014). 

2.2 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

Entende-se por estabilização de solos como sendo a aplicação de técnicas que 

promovam a melhoria das propriedades mecânicas de um dado solo, visando 

particularmente a resistência, deformabilidade, condutividade hidráulica e durabilidade 

do mesmo (Ingles e Metcalf, 1972 citado por Vendruscolo, 2003). 

Autores como Chu et al. (2009) e Gaafer et al. (2015) enquadram a estabilização de 

solos como um ramo do melhoramento de solos que recorre a utilização de aditivos 
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naturais ou artificiais, confinando-a aos métodos de tratamento químico. Makusa (2012) 

define estabilização em função do seu objetivo, melhorar a resistência do solo e 

resguardar variações do teor em água unindo as partículas do solo, impermeabilizando-

as ou combinando as duas. Hall e Najim (2012) definem-na como a modificação 

controlada do solo, textura, estrutura e / ou propriedades físico-mecânicas. 

De facto, há diversos autores distinguem conceitos como solo estabilizado, solo 

melhorado, solo modificado e solo tratado, em função do maior ou menor grau de 

alteração nas propriedades do material (Prietto, 1996). 

Atualmente há diversas formas de estabilizar solos, sendo que estas se dividem em três 

grupos fundamentais: 

 Estabilização mecânica, promove o reajuste das partículas por meio de aplicação 

de cargas e/ou correção da composição granulométrica; 

 Estabilização física, manipula a água existente no solo recorrendo a correntes 

elétricas e/ou alterações da temperatura; 

 Estabilização química, altera de forma permanente as propriedades do solo 

devido à introdução de aditivos. 

A escolha do método de estabilização a empregar depende das propriedades do solo a 

melhorar e das necessidades de projeto. O objetivo primordial a atingir é sempre 

capacidade resistente alvo sem descurar assentamentos admissíveis e diferenciais, bem 

como ao risco de liquefação. 

A resistência pretendida é função da solicitação a impor ao solo, a existente depende das 

características intrínsecas solo, do estado de tensão instalado e do teor em água. 

O método mais elementar de classificação de solos baseia-se no tamanho das suas 

partículas, mas a utilização de processos de estabilização não mecânicos implica um 

conhecimento mais aprofundado das propriedades do solo. À granulometria acrescem 

nível freático, variações de camadas, alterações ao longo do decurso da obra e a 

mineralogia.  

Tendo em conta as especificidades do projeto, há então, que selecionar o método de 

estabilização mais adequado, a Tabela seguinte enuncia os vários processos correntes: 
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Tabela 2.1 - Métodos de estabilização de solos (adaptada de Gorski, 2010) 

 
 
 
 

Estabilização Mecânica 

Compactação 

Vibroflutuação 

Compactação dinâmica 

Compactação por explosivos 

Aceleração de consolidação 
Pré-carga 

Drenos verticais 

Correcções granulométricas 

 
Estabilização Física 

Electro-osmose 

Tratamento térmico 
Aquecimento 

Congelamento 

 
 

Estabilização Química 

Cimento 

Cal 

Cinzas volantes 

Betume 

Soluções industriais 

 

De entre os métodos de estabilização apresentados, o mais dispendioso é processo de 

estabilização física, daí que seja também o menos utilizado. 

Não raras vezes, a estabilização de solos faz-se valer de mais do que um tipo de método 

para alcançar o fim desejado. Genericamente, as técnicas de estabilização que 

promovem a compactação empregam-se em solos de granulometria grossa, nos solos 

finos busca-se a consolidação. 

A consolidação visa a diminuição do índice de vazios e ocorre quando se carrega um 

solo fino como areia ou silte que esteja saturado. O aumento da tensão total do estrato 

leva ao aumento da pressão de água nos poros, que ao longo do tempo vai sendo 

expulsa, permitindo o reajuste das partículas e o preenchimento de vazios. A velocidade 

do processo depende da espessura e permeabilidade do estrato, bem como das condições 

de drenagem nas fronteiras do mesmo. A consolidação também pode ser alcançada por 

introdução de aditivos que façam uso da água existente no solo para modificar as suas 

propriedades, isto é, estabilização química. 
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A compactação permite a redução do índice de vazios, sem que no entanto haja 

alteração no teor em água. Requer solo grosso com valores elevados de índice de vazios 

e permeabilidade. O processo é mecânico e consiste no carregamento rápido e sucessivo 

do estrato para que o ar seja expulso e as partículas se reajustem. A compactação impõe-

se também como componente mecânica na aplicação de métodos químicos. 

2.3 - ESTABILIZAÇÃO QUÍMICA DOS SOLOS 

A estabilização química de solos faz-se misturando aditivos a uma dado estrato de solo, 

promovendo a aglutinação das partículas de solo por meio de reações químicas. A sua 

aplicação envolve misturá-lo primeiramente com o solo e depois compactar 

adequadamente a mistura. 

A utilização de aditivos, como o cimento, a cal e as cinzas volantes constitui uma forma 

de estabilização e melhoramento dos solos, que devido à natureza e permanência das 

suas modificações dá origem a um novo material. A seleção do aditivo ou agente 

estabilizador a utilizar depende do tipo de solo, do tipo de construção a desenvolver e da 

disponibilidade de materiais para concretizar a obra (Pandey e Rabbani, 2017). 

A adição de ligantes com propriedades cimentícias pode provocar alterações 

substanciais nas propriedades geotécnicas de um determinado solo. Estas modificações 

dependem das caraterísticas particulares do solo, bem como da técnica de estabilização 

utilizada, o teor de aditivos, a quantidade de água, do tipo e tempo de cura e do tempo e 

grau de compactação (Prietto, 1996). 

Tratando-se o solo de um corpo polifásico, constituído por um sem número de 

partículas minerais de diversas formas e dimensões, água e ar, a forma mais usual de o 

estabilizar consiste na compactação. Ao forçar a expulsão do ar por compactação, 

melhora-se o comportamento mecânico de praticamente todos os tipos de solo. Contudo 

este método por si só pode não ser suficiente, especialmente quando se trate de solos 

mais finos e coesivos (Little, 1995). 

Os solos com mais finos, nomeadamente argilosos, constituem um problema na medida 

em que a sua consistência varia bastante com a presença de água. A capacidade que as 

argilas detêm de absorver e perder água é função da mineralogia e morfologia, que as 
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torna muito reativas. Uma forma de as estabilizar eficazmente e tirando partido das 

especificidades químicas das argilas é empregando a cal, viva ou hidratada, como 

aditivo (Little, 1995). 

Como já foi dito, os solos moles argilosos são os mais suscetíveis de ser estabilizados, o 

que se deve à sua mineralogia e características químicas. Quando em contacto com 

água, catiões monovalentes como sódio e potássio existentes em solos argilosos 

expansivos podem ser trocados por catiões de valências mais altas, como os de cálcio, 

que são encontrados em cal, cinza volante e cimento Portland. A troca iónica ocorre 

muito rapidamente, mesmo dentro de algumas horas. A substituição de catiões de sódio 

por catiões de cálcio ao redor da partícula de argila provoca a contração da camada de 

água e permitindo que a partícula de argila precipite por floculação ou coagule. 

O resultado final da mistura cria redução da plasticidade, aumento da resistência ao 

cisalhamento do solo argiloso e melhoria da textura, passando de material coesivo para 

um mais granular e semelhante a uma areia. A mudança na estrutura provoca também a 

diminuição da sensibilidade à humidade e aumenta a trabalhabilidade e do solo 

(Milburn e Parsons, 2004). 

Sintetizando, a estabilização química de solos pode ocorrer devido a dois mecanismos 

principais: 

1. Aumento do tamanho das partículas por cimentação, atrito interno entre os 

aglomerados, aumento da resistência ao cisalhamento, redução do índice de 

plasticidade e redução do potencial de encolhimento / inchamento. 

2. Absorção da água existente no solo e recombinação química que facilitará a 

compactação (OGE, 2008). 

O mecanismo que permite a estabilização depende do tipo de solo e de agente 

estabilizador. Os ligantes podem ser ou não hidráulicos, materiais que quando em 

contacto com água ou que na presença de materiais com características pozolânicas, 

reagem com a água formando materiais compostos com propriedades cimentícias. 
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Pode-se empregar mais do que um aditivo, o ligante primário e o secundário, ou seja o 

agente estabilizador e o ativador. Em 1995, Little estabeleceu um método de escolha do 

ligante mais adequado a cada tipo de solo baseado na granulometria e plasticidade. 

 

Tabela 2.2 - Escolha do agente estabilizador em função do tipo de solo. (adaptada de Little, 1995) 

 

% Passados no 
Peneiro nº 200 

<25% 

 
IP <10% 

Estabilização com cimento 

Estabilização com betume para bases se o IP <6% 

 
IP > 10% 

Estabilização com cimento 

Estabilização com cal 

 
 
 
 

% Passados no 
Peneiro nº 200 

> 25% 

IP <10 Estabilização com cimento 

 
 

10% <IP <30% 

Estabilização com cal 

Estabilização com cimento 

Estabilização com betume (adicionar cal para o IP < 

10% (sub-bases) e Ip<6% (bases)) 

 
IP > 30% 

Estabilização com cimento (adicionar cal suficiente 

para IP <30%) 

Estabilização com cal 

 

Desde então foram conhecidos e desenvolvidos outros ligantes alcalinos para além da 

cal e do cimento Portland, como o silicato de sódio e a cinza pulverizada, em boa parte 

devido ao estudo da ativação alcalina. A cinza volante apresenta-se como um 

estabilizador muito versátil, tal a amplitude de valores de índice de plasticidade e fração 

fina para os quais pode ser empregue. Segundo OGE (2008), as cinzas volantes de 

classe C podem ser utilizadas em solos com índice de plasticidade inferior a 5% e 

percentagem de passados no peneiro Nº200 inferior a 35, valor que poderá ultrapassado 

caso o índice de plasticidade se situe entre 5% e 20%. 
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2.4 - ATIVAÇÃO ALCALINA 

Os materiais alcalinos desempenham um papel importante nos processos de formação 

de rochas naturais e são encontrados em cimentos e argamassas tanto de estruturas 

antigas, como de estruturas contemporâneas. 

A ativação alcalina de materiais residuais é um processo químico que permite 

transformar estruturas vítreas, parcial ou totalmente amorfas em compósitos bem 

compactados e cimentados (Palomo et al.,1999). 

Mais detalhadamente, a ativação alcalina é um mecanismo que permite que compostos 

alumino-siliciosos quando combinados com determinadas soluções, fortemente 

alcalinas como o hidróxido de potássio ou de sódio e silicato de potássio ou de sódio 

formem polímeros (Krivenko, 2017). 

Essencialmente, a síntese de ligantes ativados por álcalis é formada pela reação de 

qualquer material de aluminossilicato amorfo com metais alcalinos (geralmente Na ou 

K) ou alcalino-terrosos (Ca). Tipicamente, o processo envolve dissolução de 

aluminossilicatos minerais, seguida da hidrólise e condensação dos elementos Al e Si, 

resultando na formação de um gel tridimensional de aluminossilicato amorfo (Teing et 

al., 2019). 

Em determinadas circunstâncias, o processo de ativação alcalina do caulino também é 

chamado de geopolimerização. Geopolímeros são produtos de materiais ativados por 

álcalis que exibem elevadas resistência mecânica, baixa densidade, baixa absorção de 

água, encolhimento insignificante e alta resistência a produtos químicos e fogo 

(Abdulkareem e Ramli, 2015), que Davidovits (1982) desenvolveu tendo sugerido e 

patenteado a seguinte fórmula geral: 

 𝑀𝑛 [– (𝑆𝑖 −  𝑂2)𝑧 − 𝐴𝑙 −]𝑛 . 𝑤𝐻2𝑂         2.1 

Onde “M” é o elemento alcalino, “n” é o grau de polimerização, “z” indica a presença 

de uma ligação e é igual a 1, 2 ou 3. Pode-se utilizar mais do que um elemento alcalino 

e assim produzir sistemas com graus de polimerização diferenciados como os dos 
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cimentos ativados por álcalis, Me2O-Me2O3-SiO2-H2O quando são alcalinos ou Me2O-

MeO-Me2O3-SiO2-H2O, quando são alcalino-terrosos (Krivenko, 2017). 

Davidovits e Sawyer (1985), estabeleceram também, a partir de estudos relativos a 

polímeros com alta resistência inicial, que a composição de betões com elevada 

resistência em estágios iniciais poder-se-ia obter adicionando escórias de alto-forno a 

uma mistura de óxido de aluminossilicato (SiO5, Al2O2)n, compostos alcalinos como o 

hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH), água e soluções 

específicas de polissilicatos de sódio e potássio. 

O mecanismo de destruição de silicatos e aluminossilicatos em meio alcalino é 

semelhante tanto na natureza como na produção de rocha artificial. Os processos de 

formação de estruturas dependem dos óxidos básicos existentes no sistema em questão e 

das condições em que a síntese ocorre. 

Num primeiro estágio, os catiões alcalinos Me+ (geralmente de sódio ou potássio, 

dependendo do ativador) atuam como catalisadores de destruição das ligações dos 

sistemas Si-O-Si, Al-O-Al e Si-O-Al. No segundo estágio, em conjunto com os catiões 

Me2+ (normalmente de cálcio) participam na formação de aluminossilicatos semi-

amorfos. Os iões Si e Al são libertados na solução quando se tornam disponíveis, 

enquanto os catiões alcalinos Me+ compensam o excesso de cargas negativas associadas 

à modificação da coordenação do alumínio durante a fase de dissolução (Davidovits, 

1982, Rios et al., 2016b). 

Os produtos resultantes acumulam-se por um período de tempo, formando uma solução 

rica em iões, que finalmente se precipita e se reorganiza em estruturas de Si-O-Al e Si-

O-Si mais estáveis e ordenadas. Quando os iões de Si e Al são predominantes 

acumulam-se em torno dos núcleos, compartilhando todos os iões de oxigénio e 

formando uma estrutura tridimensional de Si-O-Al e Si-O-Si, a formação de Al-O-Al 

não é favorecida (Rios et al., 2016b). 

O resultado final é um aluminossilicato hidratado alcalino ou alcalino-terroso similar 

aos zeólitos naturais, isto é, materiais que na natureza resultam da interação de cinzas 

vulcânicas com água alcalina. No entanto, zeólitos e geopolímeros diferem na estrutura, 

pois os geopolímeros apresentam microestrutura amorfa. 
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Quando o cálcio é mais abundante, os iões Al-Si dissolvidos afastam-se de qualquer 

superfície sólida, o que favorece a produção de geles de C–S–H, silicato de cálcio 

hidratado de composição variável e morfologia dependente das razões Ca/Si, água/ 

material sólido e das condições de fixação (Silva, 2007). 

O gel de C–S–H também é a principal fase proveniente da hidratação do cimento 

Portland e tem grande influência na maioria das propriedades físicas e mecânicas deste 

material (Pelisser et al., 2009). 

Assim, conforme Palomo et al. (1999) estabelecem-se dois modelos diferentes de 

ativação alcalina: 

1º Partindo de um agregado composto por sílica e cálcio, combinado com uma 

concentração baixa a moderada de ativador em que o gel C-S-H é o principal produto da 

reação. Uma forma de executar este modelo consiste na ativação de escórias de alto-

forno com uma solução alcalina suave. 

2º Material a ativar composto por sílica e alumínio combinado com uma alta 

concentração de ativador com elevada alcalinidade que resultará num geopolímero. 

Independentemente da composição do produto final, o método requer sempre um 

precursor, um aluminossilicato sólido em condições alcalinas proporcionadas por um 

ativador alcalino (Provis, 2017) e envolve uma série complexa de processos: dissolução, 

difusão, formação do gel, formação da malha cristalina e endurecimento (Lucas, 2015). 

No que refere à geopolimerização, podem-se utilizar como precursores todos os 

materiais contendo sistemas de aluminossilicatos, pozolanas naturais ou artificiais e até 

materiais puros como a argila, a caulinita ou o metacaulino (Pinto, 2004). 

As pozolanas são materiais, naturais ou fabricados, siliciosos ou alumino-siliciosos 

amorfos que por si só não têm qualquer propriedade aglomerante, mas quando utilizadas 

em conjunto com ligantes hidráulicos e/ou aéreos e água, originam compostos 

aglomerantes de grande estabilidade (Pontes et al., 2012). 

As pozolanas dividem-se em dois grupos fundamentais, podendo ser em função do meio 

de obtenção, naturais ou artificiais. Incluem-se nas pozolanas naturais, rochas 
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sedimentares (como argilas calcinadas naturalmente), rochas piroclásticas (como 

materiais argilosos ou zeolíticos) e outros materiais alterados de origem mista. As 

pozolanas artificiais são essencialmente compostas por subprodutos industriais, cinzas 

volantes, argila e xisto calcinados, fumo de sílica e até biomassa (Pontes et al., 2012). 

Na produção de ligantes ativados por álcalis são comummente utilizados como 

precursores sólidos: escória de alto-forno, cinza volante de carvão, argilas calcinadas e 

pozolanas naturais (Provis, 2017). 

As principais substâncias ativadoras são o hidróxido de potássio (KOH), o carbonato de 

sódio (Na2CO3) e principalmente o silicato de potássio (Na2SiCO3), sendo também 

utilizadas hidróxido de sódio (NaOH), carbonato de sódio e hidróxido de cálcio 

Ca(OH)2 (Pinto, 2004). 

A ativação alcalina constitui pois, um processo simples que não requer procedimentos 

elaborados ou dispendiosos, nem mesmo técnicas especiais e/ou perigosas (Cristelo et 

al, 2011). 

2.5 - ESTABILIZAÇÃO COM CINZAS VOLANTES 

As cinzas volantes são pozolanas artificiais, que como material de Engenharia Civil são 

geralmente empregues como aditivo em argamassas e betões, podendo também ser 

utilizadas como aditivo em operações de estabilização de solos. 

O aumento da resistência das misturas de solo com cinzas volantes deve-se à ativação 

alcalina deste material. Como agente estabilizador, as cinzas volantes não se empregam 

a solo, este material é utilizado como percursor alcalino, que devido ao seu estado 

amorfo e abundância de sílica e alumina, se combina facilmente com o ligante alcalino.  

Chama-se cinza volante ao pó fino, leve e mineral que resulta da queima de carvão 

mineral, mais precisamente da calcinação dos minerais incombustíveis contidos neste. 

Trata-se de um resíduo das centrais termoelétricas, que se obtém aquando da 

solidificação em suspensão do carvão liquefeito. A temperatura de combustão do carvão 

utilizado varia entre os 1200°C e os 1600°C, em ambiente gasoso oxidante. 
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Os gãos das cinzas volantes são sólidos amorfos tendencialmente esféricos e o seu 

tamanho varia entre os 1 e os 100 µm (Neville, 2011). Na ausência de sistemas de 

filtragem e captação (precipitação electroestática, filtros de saco, etc.), perder-se-iam na 

atmosfera por serem tão leves. 

Devido à sua génese, a cinza é fundamentalmente sílico-aluminosa, no entanto a sua 

composição química é muito variada, sendo os compostos predominantes: dióxido de 

silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3). 

A ativação alcalina das cinzas volantes pode ocorrer de dois modos distintos, em que 

um assenta na capacidade de cedência de sílica e alumina para a formação de 

geopolímeros e o outro, na atividade pozolânica. A cinza na presença de água é capaz 

de reagir à temperatura ambiente com o hidróxido de cálcio e com substâncias alcalinas 

para formar hidratos de silicato de cálcio, ou seja, compostos com capacidade de presa. 

De facto, quando se combina cinza volante com ativadores químicos alcalinos (tais 

como silicato de sódio e hidróxido de sódio), obtém-se um material forte, um 

geopolímero com uma estrutura em forma de rede com a aparência de cerâmica: lisa, 

vítrea e brilhante. Neste processo a resistência mecânica é condicionada por vários 

fatores, temperatura, tipo de ativador e tempo de cura (Palomo et al., 1999). 

O ativador alcalino comumente usado para preparar geopolímeros de cinzas volantes é 

uma combinação líquida de hidróxido (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH) e 

silicato de sódio (Na2SiO3) ou silicato de potássio (K2SiO3) (Abdulkareem e Ramli, 

2015). 

A atividade pozolânica das cinzas volantes é usada para gerar um agente de ligação com 

propriedades análogas às de um cimento Portland hidratado, mas com menores 

emissões de dióxido de carbono (Duxson et al., 2007). 

Apesar da abundância de sílica e alumina nas cinzas volantes ser apelativa no que refere 

à produção de geopolímeros, para que estes se formem por meio de ativação alcalina é 

necessário que as cinzas sejam reativas. A reatividade das cinzas tem sido alvo de 

diversas investigações apontando também para diversas condicionantes: temperatura de 
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cura, teor de sílica e alumina, composição química, dimensão e estado da estrutura das 

partículas. 

Mehta (1998) citado por Soares (2013), concluiu que a reatividade das cinzas era tão 

mais elevada quanto maior fosse o teor em matéria amorfa e que era fundamental que a 

reação acontecesse num ambiente altamente alcalino. Assim a substância alcalina 

poderia reagir com a camada externa das partículas, expondo o núcleo que é mais 

reativo. 

Uma forma de alterar a reatividade do material sem que haja alteração na composição 

química, é a moagem. A moagem, por exemplo, em moinho de esferas permite reduzir e 

uniformizar o tamanho das partículas de cinza. As cinzas moídas finas produzem uma 

resistência melhor que as respetivas cinzas grosseiras ativadas (Mahvash et al., 2017). 

A composição química das cinzas é procedente das especificidades dos materiais de que 

derivam, o carvão e suas impurezas e como foi dito anteriormente, é bastante variada. 

Assim, pela norma ASTM C618 rotula-se as cinzas volantes em função da sua 

composição e da sua atividade pozolânica, dividindo-as em duas classes, F e C. Os 

principais parâmetros de diferenciação são os teores em cálcio, sílica, alumina e ferro 

existentes na composição, teores estes que são determinantes para as propriedades 

físicas e químicas dos materiais e consequentemente para as suas aplicações. À classe C 

correspondem as cinzas volantes que possuem elevado teor em cálcio (superior a 10%), 

bem como propriedades pozolânicas e aglomerantes. Já à classe F pertencem, as cinzas 

volantes que contém baixo teor em cálcio e exibem propriedades pozolânicas, mas não 

aglomerantes e/ou hidráulicas. 

Em estudos efetuados sobre a resistência mecânica alcançada pelos ligantes à base de 

cimento concluiu-se que misturas incluindo cinzas volantes de classe F alcançam um 

ganho de força cerca de três vezes superior ao registado em amostras estabilizadas com 

a classe C (Mahvash et al., 2017). 

Uma outra forma de alterar a reatividade das cinzas consiste na utilização de aditivos 

secundários que no caso das cinzas volantes agirão como ativadores no processo de 

ativação alcalina. 
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De um modo geral a adição de ativadores a misturas de solo e cinzas implica a produção 

de calor, o que se deve às reações exotérmicas que ocorrem entre os seus componentes. 

Mas este aumento de temperatura não contribui para o ganho de força das misturas, pois 

quando se aumenta a temperatura de ativação das misturas, reduz-se a sua resistência 

quando comparado com misturas ativadas à temperatura ambiente (Cristelo et al., 

2011). 

A natureza complexa dos resíduos/matérias-primas envolvidas, as diferenças dos teores 

em alumínio, silício e cálcio, cristalinidade e reatividade dos resíduos, interferem nos 

mecanismos de reação, impondo condições de tratamento e quantidades de aditivo, 

específicas. Se alguns destes componentes não reagirem si, então as propriedades dos 

materiais produzidos podem ser afetadas e o seu comportamento tornar-se imprevisível 

(Lucas, 2015). 

Existe um valor ótimo para o teor em cinza, pois o aumento da relação cinzas/solo por si 

só, induz uma diminuição na resistência média do produto final, mas quando combinado 

com cal, aumenta ainda mais a resistência do solo. (Soares, 2013) 

O uso combinado de NaOH e Ca(OH)2 como solução ativadora para a cinzas volantes 

provoca o decréscimo da resistência à compressão ao longo do tempo. Segundo Vargas 

et al. (2017) esse decréscimo é antecipado para aquelas amostras submetidas a cura 

térmica constante de 70ºC até a data de ensaio. 

Constata-se que as misturas de solo com cinzas volantes ativadas com sódio, formam 

uma pasta que endurece, dando lugar a um novo material, mais resistente e menos 

deformável. Esta melhoria depende do tempo, registando-se um aumento significativo 

ao fim de um ano de cura, por oposição do que sucede com os ligantes mais comuns 

como o cimento Portland que atinge o seu pico aos 28 dias de cura (Cristelo et al., 

2011). 

Condições de cura, nomeadamente temperatura e a humidade relativa interferem na 

velocidade das reações. Para determinados resíduos, a cura a temperaturas baixas ou 

com humidades relativas muito elevadas, não parece promover as reações de ativação 

alcalina. Se se proceder à cura a temperaturas mais elevadas, as reações de dissolução 

são mais rápidas, podendo melhorar as propriedades do material final (Lucas, 2015). 
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Não obstante as condicionantes à reatividade das cinzas, tem-se registado uma tendência 

crescente para utilizar cinzas volantes na produção de ligantes devido à sua grande 

disponibilidade, facilidade de manuseamento, durabilidade melhorada no produto final e 

preocupações ambientais. 

2.6 - ESTABILIZAÇÃO COM CAL 

Solos contendo níveis significativos de silte ou argila, possuem características 

geotécnicas mutáveis, expandem e tornam-se plásticas na presença de água e encolhem 

quando secos. O uso de cal altera significativamente as características de um solo para 

produzir resistência permanente a longo prazo e estabilidade, particularmente face à 

ação da água (Negi et al., 2013). 

A reação química cal-solo tem duas fases de tratamento, imediato ou de curta duração e 

tratamento a longo prazo. A primeira fase acontece em poucas horas ou dias após a 

adição de cal e nela ocorrem três reações químicas principais, troca de catiões, 

floculação-aglomeração e carbonatação. A reação pozolânica é a principal reação da 

segunda fase que requer vários meses ou anos para ser concluída. A secagem do solo e o 

aumento da trabalhabilidade do solo são atribuídos ao tratamento imediato, enquanto o 

aumento da resistência do solo e a durabilidade está associada ao tratamento a longo 

prazo (Jawad et al., 2014). 

A cal ou cal viva (CaO), é um sólido branco que se obtém a partir da calcinação do 

carbonato de cálcio (Ca (OH)2), conforme a reação abaixo. É um produto alcalino capaz 

de reagir com a água. 

 𝐶𝑎𝐶𝑂  →  CaO +  CO   2.2 

A cal pode ser adicionada ao solo a melhorar “in situ”, “ex situ” ou injetada no solo sob 

a forma de calda. Como qualquer substância alcalina, pode ser utilizada para alterar o 

pH e de facto a determinação da concentração de cal utilizar é função do pH a atingir, 

sendo que esta normalmente varia entre os 5 e os 10%. Concentrações inadequadas de 

cal comprometem a estabilidade final da mistura e a durabilidade da mesma (Gaafer et 

al., 2015). 
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A melhoria das propriedades mecânicas dos solos com cal é atribuída às reações solo-

cal, podendo estas referir-se à troca de catiões ou a reações pozolânicas, Little (1995) 

estabeleceu as diferenças entre ambas as situações. 

A troca de catiões acontece entre a cal adicionada e a argila existente no solo, sendo 

sucedida por floculação e aglomeração. Nestas reações, os catiões monovalentes das 

argilas são substituídos por iões bivalentes conduzindo à formação de flocos que se 

agregam. Assim, a fração argilosa inicialmente formada por placas dá lugar a estruturas 

em forma de agulha com interligações metálicas, resultando um solo com partículas 

maiores e mais resistentes. 

As reações pozolânicas entre cal e solo ocorrem quando as pozolanas naturais existentes 

no solo, materiais vítreos siliciosos ou sílico-aluminosos reagem com o hidróxido de 

cálcio na presença de água, produzindo um novo composto com propriedades 

cimentícias. Para este efeito a presença de sílica reativa, isto é, vítrea e pulverizada é 

imprescindível. A mineralogia das argilas pode assumir várias composições químicas o 

que implica diferenças entre si no que refere aos teores em sílica e à possibilidade de se 

combinar com outros elementos. 

Do exposto, conclui-se que o sucesso da interação solo-cal depende da quantidade e 

composição mineralógica da fração argilosa do solo. De facto, Little (1995) aconselhou 

a empregar a cal como agente estabilizante quando a percentagem de passados no 

peneiro 200 exceda 25 e o índice de plasticidade seja superior a 10. 

As reações descritas podem ser desencadeadas por cal viva ou cal hidratada. A 

utilização simultânea de cal e água pode ser aplicada em solos secos quando a presença 

de água seja determinante para atingir o grau de compactação desejado. A cal viva é a 

mais comumente usada; o que se deverá ao facto de ter um maior teor de calcário livre e 

ser mais densa qua cal hidratada. 

A cal viva tem a particularidade de produzir calor quando misturada com água, o que, 

não só contribui para o ganho de força, como reduz bastante o teor de humidade de 

acordo com a equação da reação abaixo: 
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 𝐶𝑎𝑂 +  𝐻 𝑂 →  𝐶𝑎(𝑂𝐻) +  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 (65KJ/mol)  (2.3) 

Esta reação exotérmica além de requerer água, também potencia a perda de mais água 

por evaporação, ou seja, através da absorção e secagem promove o aumento do limite de 

plasticidade da mistura solo-cal. Segundo Afrin (2017), a cal viva quando adicionada a 

solo húmido cativa cerca de 32% do seu próprio peso em água, para formar cal 

hidratada e calor. Como consequência, os solos tornam-se mais secos, ficando menos 

suscetíveis a alterações que possam advir da interação com água. 

A ação da cal pode ser potenciada pela utilização de aditivos secundários, estes 

promovem um aumento generalizado de resistência que, conforme Castro (1970) citado 

por Cristelo (2001), se deve a um processo com três estágios: 

 Aceleração da reação pozolânica; 

 Produção de compostos cimentantes; 

 Combinação com os produtos primários. 

Os aditivos mais comummente utilizados em misturas de solo-cal, devido à sua eficácia, 

são o cloreto de cálcio, os sais de sódio como carbonato, cloreto e hidróxido e as cinzas 

volantes. A escolha destes depende do tipo de solo, tipo de cal, tipo e/ou quantidade de 

aditivo e ainda do tempo de cura. 

As quantidades de aditivos secundários a utilizar são baixas, mas determinantes para o 

resultado final. Pequenas quantidades de hidróxido de sódio (1 a 2 % da baridade seca) 

em misturas de cal e argila montmorilorítica, aceleram o endurecimento. Quando se 

trate de misturas de cal, areia e cinzas volantes, a introdução de um teor tão baixo 

quanto 0.3% de hidróxido de sódio, incrementa a resistência do produto final 

(Davidson, 1962). Ou seja, através da introdução de aditivos expande-se o leque de 

solos passíveis de serem estabilizados com cal, pois quando combinada com cinzas, a 

cal pode ser aplicada em solos granulares com finos não plásticos. 

Um aumento de 5% (de 10% para 15% de peso de sólidos) no conteúdo de cal traduz-se 

num importante aumento de resistência após 28 dias, para misturas à base de cal, com 
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ou sem cinza ativada. Já a introdução de 1% de cloreto de sódio melhora 

significativamente as misturas de cal e cinzas (Rios et al., 2016a). 

A estabilização de solos com cal está estabelecida e é vantajosa tal como Negi et al. 

(2013) descreveu, por: prolongar do tempo de serviço dos estratos e ter baixos custos de 

manutenção; resultar em solos muito reativos; atuar imediatamente, melhorando a 

capacidade de suporte e resistência ao fenómeno de retração na presença de humidade, 

reduzindo o índice de vazios e aumentando da resistência à compressão. 

2.7 - ESTABILIZAÇÃO COM CIMENTO 

O cimento é o mais antigo agente estabilizador de solos desde que esta técnica foi 

inventada. O solo-cimento consiste num produto endurecido resultante da cura de uma 

mistura homogénea compactada de solo, cimento e água em proporções ótimas. 

É considerado um ligante hidráulico, pois quando misturado com água forma uma pasta 

que faz presa e endurece devido a reações de hidratação, alcançando e mantendo a 

resistência necessária mesmo debaixo de água. De um modo geral segundo Prietto 

(1996), a presença de cimento no solo induz o aumento da resistência e da rigidez, a 

diminuição da compressibilidade e alteração dos limites de consistência.  

O cimento é produzido a partir de duas matérias-primas fundamentais, calcário e argila 

na razão 1 para 4. Existem vários tipos de cimento disponíveis no mercado, como o 

cimento Portland comum, cimento pozolânico, aluminoso, de escórias e de alto-forno, 

entre outros. A escolha do tipo de cimento a utilizar será dependente do resultado final 

pretendido. 

O comportamento do cimento não está inteiramente dependente das partículas minerais 

existentes no solo a melhorar, a reação primordial é aquela que se dá com a água. Esta 

poderá ser a explicação para a sua vasta aplicabilidade.  

O cimento Portland é um composto multimineral composto por óxidos de cálcio, sílica, 

alumina e ferro sendo constituído por cerca de 45% de silicato tricálcico (SiO2·3OCa) e 

27% de silicato bicálcico (SiO2·2OCa). Quando o cimento é misturado com água, 

compostos cimentícios de silicato-hidrato de cálcio (C-S-H) e hidrato de cálcio-
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aluminato (C-A-H) são formados e o excesso de hidróxido de cálcio é liberado. 

(Milburn e Parsons, 2004, Gorsky, 2010) 

Os silicatos de cálcio, C3S e C2S são os principais responsáveis pelas propriedades 

cimentícias do cimento Portland e consequentemente com a resistência adquirida pelo 

solo. O hidróxido de cálcio é outro produto de hidratação (cerca de 31% do peso do 

cimento Portland) que reage ainda com materiais pozolânicos disponíveis no solo 

estabilizado para produzir mais material cimentício. (Milburn e Parsons, 2004) 

Normalmente, a quantidade de cimento usada é pequena, mas suficiente para melhorar 

as propriedades de engenharia do solo e potenciar as reações com minerais de argila. 

(Afrin, 2017) 

Existem duas maneiras pelas quais compostos do tipo presentes no cimento podem 

reagir com a água. À primeira chama-se hidratação do cimento e acontece quando o pó 

fino que o constitui, se mistura com a água formando uma pasta. Aqui, os silicatos e 

aluminatos existentes na sua composição reagem com a água, dando origem a novos 

compostos que cristalizam, ligando-se entre si e conferindo resistência ao conjunto. No 

primeiro, ocorre uma adição direta de algumas moléculas de água, sendo esta uma 

verdadeira reação de hidratação. O segundo tipo de reação com a água é a hidrólise. É 

conveniente e usual, no entanto, aplicar o termo hidratação a todas as reações de 

cimento com água, isto é, a hidratação e hidrólise verdadeiras (Neville, 2011) 

O principal produto de hidratação, C-S-H, tem uma composição variável e a sua 

morfologia é dependente da razão Ca/Si, das condições de fixação e da razão água/ 

material sólido. O processo de cimentação fixa a água livre, aumenta o pH e altera 

outras propriedades químicas da mistura, reduz a área superficial e aumenta a 

resistência (Silva, 2016.). 

No entanto, este processo pode ser afetado pela presença de matérias estranhas ou 

impurezas relação água-cimento cura temperatura presença de aditivos superfície 

específica da mistura. (Makusa,2012). 

Para Vendruscolo (2003), o ganho de resistência das amostras argilominerais 

estabilizadas com cimento Portland ao sétimo dia de cura, deve-se a: 
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 Floculação inicial das partículas de argila; 

 Hidratação do cimento, criando partículas com grande superfície específica e 

potenciando as combinações químicas de alumínio e sílica com hidróxido de 

cálcio, aumentando assim, o número de partículas com propriedades cimentícias; 

 Cristalização do hidróxido de cálcio, formação de ligações entre partículas 

discretas e sua floculação. 

De acordo com a especificação do LNEC E243 (1971), a possibilidade de estabilizar um 

solo com cimento depende das suas propriedades químicas e físicas, granulometria, 

limites de consistência, bem como da presença de matéria orgânica e de sulfatos, além 

das condições gerais que estes solos possuam. Houve também quem observasse uma 

relação entre o pH e a reatividade dos solos com o cimento. Solos com pH baixo não 

reagem normalmente com o cimento. 

O teor em cimento parece ser o fator que mais contribui para o aumento de resistência 

das misturas de solo com cimento, um aumento percentual em cimento traduz-se no 

aumento da coesão do material (Vendruscolo, 2003). 

De facto, segundo Ingles e Metcalf (1972) citado por Prietto (2006), a adição de 

pequenas quantidades de cimento, de até 2%, irá modificar as propriedades dos solos, 

enquanto que quantidades maiores alterarão radicalmente as suas propriedades. 

Os solos minerais destinados para a estabilização com cimento devem ter distribuições 

granulométricas adequadas. Os melhores resultados da estabilização de solos com 

cimento obtêm-se, quando a distribuição granulométrica do solo é aproximada da 

distribuição granulométrica da mistura óptima de argila-areia ou areia-cascalho 

(Gorsky, 2010). 

De forma geral, o emprego de cimento no melhoramento de solos leva a que resistência 

e a rigidez aumentem, a compressibilidade diminua, os limites de consistência sejam 

alterados, reduzindo-se a permeabilidade em solos granulares, mas aumentando nos 

solos argilosos. Também a durabilidade medida em ciclos de molhagem e secagem 

aumentará (Prietto, 1996). 
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2.8 - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS - ROADCEM® 

Em alternativa aos aditivos tradicionalmente utilizados na estabilização existem os 

aditivos industriais, ligantes desenvolvidos por agentes particulares com vista à 

comercialização. Existem várias soluções disponíveis no mercado, sendo notável pelo 

seu histórico de utilização e popularidade. O RoadCem® propriedade da empresa 

PowerCem Technologies, desde o ano de 1996 tem vindo a ser utilizado com sucesso 

em vários países como agente estabilizador em projetos construção de estradas, áreas de 

transbordo portuário, estacionamentos, pisos industriais, etc. 

O RoadCem® é uma mistura na forma de pó fino baseada em metais alcalinos-terrosos e 

zeólitos sintéticos, complementado com um ativador complexo. Detém a capacidade de 

se ligar com ampla variedade de materiais, como argila, areia e até turfa melhorando as 

propriedades mecânicas do produto final. Pode ser utilizado para melhorar cimento 

Portland comum ou solo (Holmes, 2015). 

O mecanismo que permite ao RoadCem® alcançar os seus resultados não é inteiramente 

conhecido por se tratar de um produto patenteado e em comercialização. Segundo a 

ficha técnica este produto modifica e amplia a química do processo de hidratação do 

cimento e estende o processo de cristalização, formando estruturas cristalinas de agulha 

longa. Devido à capacidade de atrasar ou acelerar o processo de hidratação cimento, 

pode e deve ser usado em combinação com cimento tradicional e aglutinantes 

pozolânicos (Marjanovic et al., 2009). 

O facto de permitir o reaproveitamento de subprodutos industriais e o aproveitamento 

do solo original torna desnecessário o fornecimento ou a supressão de materiais. 

(Marjanovic et al., 2009). 

Quando misturado com solo forma um produto com estrutura cristalina e resistência 

superior. Esse ganho de resistência deve-se à capacidade que o RoadCem® tem de se 

interligar com as partículas dando lugar a estruturas flexíveis de natureza fibrosa, por 

oposição ao cimento que aglutina partículas. 

A aplicação faz-se nas camadas de base e sub-base das infraestruturas de transportes 

rodoviários e por camadas, variando entre os 200 e os 400 mm, permitindo reduzir a 

espessuras das camadas de desgaste, betuminosas ou de betão que constituem o 



REVISÃO BIBIOGRÁFICA 

29 

pavimento. Atendendo ao tipo de solo e aplicação, a dosagem de RoadCem® 

recomendada varia entre 1 e 2,8 Kg por metro cúbico. Quando utilizado em conjunto 

com cimento, a quantidade a utilizar varia entre 0,18 e 5 Kg por metro cúbico 

(Marjanovic et al., 2009). 

 

2.9 - ESTUDOS REALIZADOS 

Xu e Van Deventer (2000) levaram a cabo um estudo sobre a geopolimerização de 

aluminossilicatos. Comparam o desempenho do hidróxido de sódio e do hidróxido de 

potássio como materiais de ativação alcalina. Demonstraram que a beneficiação de uma 

solução de hidróxido de sódio com silicato de sódio formava o ativador alcalino mais 

eficaz. 

Van Jaarsveld et al. (2002) com os seus estudos concluíram que existe uma correlação 

entre os diversos parâmetros envolvidos na cura que afetam as propriedades dos 

geopolímeros à base de cinzas volantes. Cura rápida e / ou cura em temperaturas muito 

altas produzem um efeito negativo nas propriedades físicas. Cura sob maior humidade 

geralmente não é benéfica. 

Sharma et al. (2012) investigaram os efeitos da estabilização com cinzas volantes e cal 

nas propriedades geotécnicas e químicas de um solo argiloso. Experimentaram teores 

em cinza de 10, 15, 20 e 25%. A adição de cinzas volantes melhorou as propriedades 

geotécnicas do solo e proporcionou um aumento de resistência suficiente para ser usado 

como bom material de fundação. Atendendo à resistência à compressão não confinada 

do solo tratado, um teor ótimo de cinzas volantes foi encontrado em 20%. 

Palomo et al. (1999) testou misturas de cinzas com diferentes soluções de ativador 

alcalino. Os produtos da reação de ativação foram caracterizados mecânica e 

mineralogicamente. Concluiu que o fator ativador/relação de cinzas volantes não é 

relevante e a resistência adquirida pelas misturas é tanto maior, quanto maior o tempo 

de cura. 
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Já Cristelo et al (2013a), concluíram precisamente o contrário num estudo relativo à 

viscosidade e desempenho estrutural de solos estabilizados com cinzas volantes. 

Utilizou ativadores alcalinos compostos por uma parte silicato de sódio e duas de 

hidróxido de sódio com concentrações de 10 ou 12,5 molal. As misturas diferiam na 

relação AA/CV e consequentemente na quantidade total de álcalis (Na2O – óxido de 

sódio) obtida a partir dos dois componentes originais. Para melhorar a fluidez sem 

comprometer a resistência é necessário aumentar a razão ativador alcalino/cinzas 

volantes de forma a manter a concentração de óxido de sódio. 

Por outro lado estudos realizados por Cristelo et al. (2013b) determinaram que pode ser 

vantajoso reduzir a relação AA/CV, pois tem um efeito positivo nos resultados de 

resistência. Provando assim que existe uma forte dependência entre essa relação e a 

resistência mecânica. A concentração de hidróxido de sódio mostrou-se um fator 

importante no desenvolvimento da resistência à compressão simples, tendo concluído 

que, de entre três concentrações de hidróxido de sódio, 10, 12,5 e 15 molal, a 

concentração mais adequada é a de 12,5 molal. 

Rios e Viana da Fonseca (2014) estudaram a melhoria de resistência da areia siltosa do 

Porto por ativação alcalina de cinzas volantes. O estudo foi realizado através de ensaios 

à compressão simples e medição de ondas sísmicas. Às misturas contendo uma relação 

cinza/solo de 0,10 foram adicionadas soluções alcalinas com concentrações de 

hidróxido de sódio iguais ou superiores a 4 molal e relação SS/HS de 0,50. Concluíram 

que a aplicação desta técnica para a estabilização do solo melhora consideravelmente a 

resistência e rigidez dos solos, mesmo sem adição de cimento ou cal. 

Castro (2015) apurou a viabilidade da ativação alcalina de cinzas volantes face ao risco 

de liquefação de em solos arenosos. Utilizou solo, cinza, hidróxido de sódio e silicato de 

sódio. Efetuou ensaios triaxiais e medição de ondas sísmicas, tendo concluído que 

mesmo com concentrações de hidróxido tão baixas quanto 3 molal, SS/HS de 0,25 e 

cinza/solo de 0,10 era possível obter resistências elevadas o suficiente para prevenir a 

liquefação. 

Rios et al (2016a) experimentaram incluir cal hidratada em misturas de solo, cinza e 

ativador alcalino. A partir dos ensaios de compressão uniaxial efetuados aos 3, 7 e 28 
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dias de cura chegaram à conclusão de que a cal melhorava significativamente a 

resistência das misturas. 

Rios et al (2016b) no seguimento do trabalho anterior e visando a aplicação em 

estruturas rodoviárias, repetiram o método, mas incluíram cloreto de sódio e/ou cimento 

Portland. Compararam os resultados com um aditivo comercial especificamente criado 

para aplicação rodoviária. Chegaram à conclusão de a adição de cloreto de sódio em 

misturas com cinza e cal era vantajosa. 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

O programa de ensaios descrito neste capítulo foi pensado e executado de forma a 

comparar velocidades de cura e níveis de resistência alcançada em solos estabilizados 

por meio de ativação alcalina. Para tal, utilizou-se amostras de solo que foram 

combinadas com agentes estabilizadores e catalisadores. Todos os materiais utilizados 

foram previamente preparados. 

O programa experimental incidiu sobre três tipos de solo com (aparentes) baixas 

propriedades mecânicas, aos quais se chamou solos A, B e C e dividiu-se em duas 

etapas: caracterização dos solos e caracterização das misturas fabricadas a partir destes. 

A composição das misturas foi tipificada em função dos teores de aditivos. Os três tipos 

de misturas serviram para comparar diferentes teores de solo, cinzas volantes de classe 

F e óxido de sódio/cinza. No segundo tipo incluiu-se água, cloreto de sódio e cal, para 

além destes, no terceiro tipo ainda experimentou-se (cimento + RoadCem®). 

Tendo em vista a transposição dos resultados obtidos para a realidade, não obstante da 

dificuldade que existe em recriar em laboratório as ocorrências de uma obra real, foram 

selecionados materiais usuais na aplicação do processo de estabilização de solos e por 

conseguinte, correntes no mercado. 

Uma vez que o tema desta dissertação diz respeito à velocidade com que os solos 

podem ser estabilizados, tentou-se identificar agentes capazes de acelerar o processo 

cura e ganho de força. Partindo das referências existentes na literatura, selecionaram-se 

como catalisadores o óxido de sódio, a água e o cloreto de sódio. 

Todas as misturas foram efetuadas à temperatura ambiente, pois ainda que seja 

conhecido que o aumento da temperatura acelera o processo de ativação alcalina e a 

taxa de ganho de força, tal variável é de difícil execução numa situação real de obra. 

Assim, optou-se por manter como constante nas misturas, a utilização de solo com cinza 

e óxido de sódio e a temperatura (ambiente), fazendo variar as quantidades utilizadas e a 

introdução de outros componentes. As diversas misturas foram ensaiadas à compressão 
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uniaxial em diferentes períodos de cura (3, 7 e 28 dias) de forma a percecionar a 

evolução da resistência adquirida ao longo tempo. 

3.1 - CARATERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

Interessa referir que para o caso de estudo a proveniência do solo não é determinante, 

mas sim a sua caraterização geotécnica. Nesse sentido foram efetuados vários ensaios 

de identificação, segundo as Normas Portuguesas às três amostras de solo utilizadas. Foi 

efetuada uma pré-classificação com base em a descrição visual das amostras, em que os 

solos A e C foram descritos como siltes arenosos e o solo B, argila arenosa. 

3.1.1 - GRANULOMETRIA 

As análises granulométricas levadas a cabo foram realizadas segundo o ensaio descrito 

na especificação E 196 (LNEC, 1966). Os resultados das três análises confirmaram as 

descrições visuais das amostras e resumem-se na Tabela abaixo: 

Tabela 3.1- Resumo dos resultados de peneiração 

 Solo A Solo B Solo C 
Peso total da amostra (g) 1246,74 4356,07 3631,43 
Peso total da fração passada no peneiro n.º 10 (g) 1226,74 4312,39 3529,54 
Peso da toma seca passada no peneiro n.º 10 antes de lavada (g) 114,90 59,52 101,36 
Fração passada no peneiro n.º 10 (%) 98,40 99,00 97,19 

 

Os gráficos e Tabelas que seguem contêm os resultados obtidos a partir dos ensaios de 

análise granulométrica efetuados. 
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Tabela 3.2 - Resultados da análise granulométrica efetuada ao solo A 

Peneiros Peso retido % Retida % Total que passa 
Nº mm 
3" 76,1  -  - 100,0 
2" 50,8  -  - 100,0 

11/2" 38,1  -  - 100,0 
1" 25,4  -  - 100,0 

3/4" 19,1  -  - 100,0 
1/2" 12,7  -  - 100,0 
3/8" 9,52 1,580 0,1 99,9 
1/4" 6,35 4,570 0,4 99,5 

4 4,76 1,980 0,2 99,3 
10 2 11,900 1,0 98,4 
20 0,85 3,880 3,3 95,1 
40 0,425 14,470 12,4 82,7 
60 0,25 22,790 19,5 63,2 
80 0,18 11,930 10,2 52,9 

140 0,105 15,430 13,2 39,7 
200 0,074 4,400 3,8 36,0 

  < 0.074 3,620 3,1   
Total 76,520 67,1   

 

 

Figura 3.1 – Curva granulométrica do solo A 
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Tabela 3.3 - Resultados da análise granulométrica efetuada ao solo B 

Peneiros Peso retido % Retida % Total que passa 

Nº mm 

3" 76,1  -  - 100,0 

2" 50,8  -  - 100,0 

11/2" 38,1  -  - 100,0 

1" 25,4  -  - 100,0 

3/4" 19,1  -  - 100,0 

1/2" 12,7 9,210 0,2 99,8 

3/8" 9,52 12,630 0,3 99,5 

1/4" 6,35 10,640 0,2 99,3 

4 4,76 6,670 0,2 99,1 

10 2 4,530 0,1 99,0 

20 0,85 1,650 2,7 96,3 

40 0,425 4,590 7,6 88,6 

60 0,25 7,460 12,4 76,2 

80 0,18 4,920 8,2 68,0 

140 0,105 7,900 13,1 54,9 

200 0,074 3,120 5,2 49,7 

  < 0.074 1,030 1,7   

Total 30,670 52,0   

 

 

Figura 3.2 – Curva granulométrica do solo B 
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Tabela 3.4 - Resultado da análise granulométrica efetuada a o solo C 

Peneiros Peso retido % Retida % Total que passa 
Nº mm 
3" 76,1  -  - 100,0 
2" 50,8  -  - 100,0 

11/2" 38,1  -  - 100,0 
1" 25,4  -  - 100,0 

3/4" 19,1 53,830 1,5 98,5 
1/2" 12,7 2,960 0,1 98,4 
3/8" 9,52 4,320 0,1 98,3 
1/4" 6,35 5,810 0,2 98,2 

4 4,76 8,120 0,2 97,9 
10 2 30,010 0,8 97,1 
20 0,85 2,280 2,2 94,9 
40 0,425 7,800 7,5 87,4 
60 0,25 14,660 14,1 73,4 
80 0,18 9,880 9,5 63,9 

140 0,105 15,370 14,7 49,2 
200 0,074 5,600 5,4 43,8 

  < 0.074 1,280 1,2   
Total 56,870 57,4   

 

 

Figura 3.3 – Curva granulométrica do solo C 
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3.1.2 - LIMITES DE CONSISTÊNCIA 

A determinação dos limites de consistência dos solos procedeu-se de acordo com a 

Norma Portuguesa NP 143 de 1969. 

Calculou-se limite de plasticidade (WP) do solo, valor do teor em água abaixo do qual o 

solo perde as suas propriedades plásticas, atingindo um estado semissólido. 

Determinou-se o limite de liquidez (WL) do solo, valor de teor em água para o qual o 

solo começa a comportar-se como um fluido e que corresponde a 25 pancadas na 

Concha de Casagrande. 

Assim foi possível determinar o índice de plasticidade (IP) - intervalo de valores de 

teores em água admissíveis, para os quais o solo em causa permanece na fase plástica e 

moldável. O seu cálculo obteve-se através da diferença numérica entre o limite de 

liquidez (WL) e o limite de plasticidade (WP), ou seja: 

 I = W −  W   3.1 

Os valores obtidos para os limites de consistência dos três solos expõem-se em a Tabela 

abaixo: 

Tabela 3.5 - Limites de consistência 

Solo Limite de liquidez 

WL (%) 

Limite de plasticidade 

WP (%) 

Índice de plasticidade 

IP (%) 

A 17.50 13.00 4.50 

B 24.50 14.00 10.50 

C 19.50 13.00 6.50 

 

Ainda que os limites de plasticidade sejam próximos ou iguais em as três amostras, 

verificou-se uma disparidade substancial para o valor do índice de plasticidade entre a 

amostra B e os outros dois solos, apontando para a diferenciação deste. 

A evolução do comportamento dos três solos ensaiados na concha de Casagrande está 

registada nas Figuras dos diagramas de índice de plasticidade abaixo. 
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Figura 3.4 - Diagrama do índice de plasticidade do solo A 

 

Figura 3.5 – Diagrama do índice de plasticidade do solo B 

 

Figura 3.6 - Diagrama do índice de plasticidade do solo C 

 

3.1.3 - PARÂMETROS ÓTIMOS DE COMPACTAÇÃO 

A capacidade de suporte de um solo está intimamente ligada à sua capacidade de 

compactação, porque este parâmetro é relevante para o estudo, realizou-se o ensaio 

Proctor, com compactação pesada, segundo a Especificação E 197 (LNEC, 1966). 

O ensaio consiste na compactação de solo confinado num molde, por meio de um pilão 

de um dado peso, caindo de altura especificada sobre cada uma das camadas de solo, 

determinando-se o teor em água e a baridade seca. A repetição do procedimento para 

diferentes teores de água permite desenhar a curva de compactação. A curva exibe um 

pico, ao qual correspondem as condições ideais para a compactação do solo. 
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Tabela 3.6 - Parâmetros ótimos de compactação dos solos 

Solo Baridade (g/cm3) Teor ótimo em água (%) 

A 2.21 7.00 
B 2.19 7.90 
C 2.19 8.50 

 

 

Figura 3.7 – Curva de compactação do solo A 

 

Figura 3.8 – Curva de compactação do solo B 

 

Figura.3.9 – Curva de compactação do solo C 
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Apesar de os solos A e C terem a mesma classificação, no que refere à capacidade de 

compactação têm comportamentos que divergem, pois o solo C, aqui apresentou valores 

mais próximos de os do solo B. 

3.1.4 - AZUL-DE-METILENO 

A determinação da qualidade do material fino existente em os solos foi executada 

através do ensaio do azul-de-metileno, obedecendo à norma BS EN 933-9 (2009). Esta 

norma específica que a dimensão das partículas para ensaio estão compreendidas entre 0 

e 2 mm e permite aferir o grau de limpeza ou existência de material sensível à água no 

agregado, em o caso, as argilas. 

Tabela 3.7 - Parâmetro azul-de-metileno 

Solo MBF (g/kg) Categoria MBF 

A 19.13 MBF25 

B 28.69 MBF Declarado 

C 21.07 MBF25 

3.1.5 - CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) 

A avaliação da capacidade de suporte dos solos foi obtida recorrendo ao ensaio CBR, 

segundo a Especificação E 198 (LNEC, 1967). À semelhança do que sucede com o 

ensaio de Proctor, também o CBR envolve um pistão e um provete de solo carregado, 

mas neste caso relaciona-se a força atuante da célula de carga com a penetração. Os 

valores obtidos neste ensaio estão descritos na Tabela (3.8). 

Tabela 3.8 - Resumo dos valores CBR 

Solo CBR (%) 

A 32 

B 9 

C 9 
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3.1.6 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

Uma vez conhecidas as curvas granulométricas e plasticidade de cada um dos solos foi 

possível fazer a classificação geotécnica segundo as normas de Classificação Unificada 

Revista ASTM D 2487-11 (2011). Os resultados obtidos a partir dos ensaios efetuados 

sobre os três solos em estudo resumem-se na Tabela 3.9. 

Tabela 3.9 - Caracterização e classificação dos solos 

Solo Azul-de- metileno (g/kg) Argila 
(%) 

Wopt (%) γ max (g/cm3) CBR 

A 19,13 13 7 2,21 32 
B 28,69 7 7,9 2,19 9 
C 21,07 20 8,5 2,19 9 

Solo Limites de consistência (%) Classificação 
LL LP IP Finos ASTM 

A 17,5 13,0 4,5 CM-ML SC-SM Areia siltosa ou argilosa 
B 24,5 14,0 10,5 CL SC - areia argilosa / CL - argila magra arenosa 
C 19,5 13,0 6,5 CL-ML SC-SM Areia siltosa ou argilosa 

O solo B apresenta uma classificação ambígua, na medida em que se enquadra em duas 

categorias. 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS MISTURAS 

O objetivo deste trabalho é aferir quais os materiais mais suscetíveis de acelerar o 

processo estabilização por meio de ativação alcalina. Para tal fez-se um estudo 

comparativo da resistência observada em vários provetes contendo misturas “tipo“, ao 

longo do tempo. 

Estabeleceram-se três tipos de misturas às quais correspondem três proporções de solo, 

cinza volante (CV) e líquido alcalino diferentes. Foram também experimentados, outros 

aditivos, cal (CaO), cloreto de sódio (NaCl), cimento, RoadCem®. Como ativador 

alcalino utilizou-se hidróxido de sódio em solução aquosa, que contém óxido de sódio 

(Na2O) na sua composição. 

Foram executados trabalhos de preparação prévia dos materiais utilizados e fabricaram-

se os provetes cilíndricos com 70mm de diâmetro e 140mm de altura. Os provetes 

confecionados ao longo do programa experimental seguiram a norma EN 13286-53 

CEN (2004a). 
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A cura foi permitida para 3, 7 e 28 dias em condições controladas de temperatura igual a 

20ºC ± 1ºC e humidade relativa de 90% ± 3%. 

Tendo-se posteriormente feito os ensaios de caracterização mecânica. Para conhecer a 

capacidade de carga das misturas sugeridas, todos os espécimenes produzidos foram 

submetidos a testes de compressão uniaxial (UCS) segundo a norma EN 13286-41 

(CEN, 2003a). 

Pontualmente, recorreu-se à realização de ensaios de expansibilidade e triaxiais com a 

finalidade obter uma análise mais fina dos parâmetros deformabilidade e resistência ao 

corte das misturas. Os ensaios de expansibilidade foram realizados segundo a norma 

ISO/TS 17892-5 (2004) e os triaxiais seguiram os procedimentos da norma ISO / TS 

17892-9 (CEN, 2004b). 

3.2.1 - MISTURAS SOLO-LIGANTE 

A caracterização das misturas solo-ligante foi dividida em três fases às quais 

correspondem três tipos de misturas, A primeira consistiu no estudo preliminar das 

amostras três amostras de solo disponíveis e seleção do solo a empregar nas segunda e 

terceira fases, em que se estudou misturas sem e com (15 e 10%) de cinzas volantes. Em 

todas as etapas foram utilizados provetes de forma cilíndrica com 70mm de diâmetro e 

140 mm de altura. 

Na primeira fase procedeu-se ao estudo das três amostras de solo em condições 

semelhantes, misturando solo e cinza e o ativador composto por silicato de sódio e 

hidróxido de sódio. Utilizou-se solo com 15% de cinza e experimentou-se três 

diferentes teores de ativador, mantendo constante a baridade seca (20 kN/m3), fazendo 

apenas variar a relação óxido de sódio/cinzas. O interesse em fixar o valor da relação 

óxido de sódio/cinzas advém do facto de óxido de sódio ser um subproduto do 

hidróxido de sódio em água, que por sua vez também é um subproduto do silicato de 

sódio em água. O óxido de sódio é então, o composto alcalino dominante no ativador.  
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Nas misturas que não incluíram ativador, introduziu-se 5% de água, correspondendo a 

88% do valor obtido na curva de Proctor tal como experimentado por Rios et al. 

(2016b). 

Tabela 3.10 - Identificação dos componentes das misturas por tipos 

 Misturas 
Sólidos Líquidos 

Tipo de 
Solo 

Solo C 
(%) 

Cinzas 
(%) 

CaO 
(%) 

NaCl 
(%) 

Cimento + 
RoadCem® (%) 

Água 
(%) 

Na2O 
/cinzas 

T
ip

o 
1 

S1.1 A 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,94 

S1.2 A 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,83 

S1.3 A 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,71 

S2.1 B 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,94 

S2.2 B 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,83 

S2.3 B 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,71 

S3.1 C 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,94 

S3.2 C 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,83 

S3.3 C 85,00 15,00 -- -- -- -- 0,71 

T
ip

o 
2 

S3.1L1 C 89,00 -- 5,00 1,00 -- 5,00 -- 

S3.1L2 C 90,00 -- 5,00 -- -- 5,00 -- 

S3.1L3 C 85,00 -- 10,00 -- -- 5,00 -- 

S3.2L1 C 74,00 15,00 5,00 1,00 -- 5,00 -- 

S3.2L2 C 75,00 15,00 5,00 -- -- 5,00 -- 

S3.2L3 C 70,00 15,00 10,00 -- -- 5,00 -- 

S3.3L1 C 80,00 15,00 5,00 1,00 -- -- 0,71 

S3.3L2 C 80,00 15,00 5,00 -- -- -- 0,71 

S3.3L3 C 75,00 15,00 10,00 -- -- -- 0,71 

S3.3N C 84,00 15,00   1,00 -- -- 0,71 

T
ip

o 
3 

S3.2L4 C 79,00 10,00 5,00 1,00 -- 5,00 -- 
S3.2L5 C 80,00 10,00 5,00 -- -- 5,00 -- 
S3.2L6 C 75,00 10,00 10,00 -- -- 5,00 -- 

S3.3L4 C 84,00 10,00 5,00 1,00 -- -- 0,71 

S3.3L5 C 85,00 10,00 5,00 -- -- -- 0,71 

S3.3L6 C 80,00 10,00 10,00 -- -- -- 0,71 

S3.4L1 C 86,92 -- -- -- 8,00 + 0,08 5,00 -- 

S3.4L2 C 82,89 -- -- -- 12,00 + 0,11 5,00 -- 

 

Partindo dos resultados obtidos na primeira fase, selecionou-se de entre os três solos o 

pior, ou seja, aquele para o qual numa situação real, a estabilização por meio de ativação 

alcalina seria mais necessária e poderia conduzir a resultados mais expressivos. 
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Assim, na segunda fase foram feitas novas misturas, sendo as primeiras das quais do 

tipo 2, mantendo o solo e as cinzas, mas introduzindo outras variáveis como a cal e o 

cloreto de sódio, de forma a acelerar o processo de ativação alcalina. A cal é 

maioritariamente constituída por cálcio, o que favorece os processos da ativação 

alcalina. Introduziu-se o cloreto de sódio, pois conforme Cristelo (2001), a utilização de 

pequenas quantidades de cloreto de sódio é mais rentável que o aumento da quantidade 

de cal. 

Utilizou-se inicialmente uma baridade seca de 20 kN/m3, mas não se conseguiu 

compactar o primeiro provete e a compactação do segundo revelou-se ainda mais 

complicada. Isto dever-se-á provavelmente ao avançar da reação entre o solo e cal, que 

aglutina partículas e altera a compacidade do material. Optou-se então por um peso 

volúmico seco de 18kN/m3 e por fazer a mistura para um só provete de cada vez, tendo-

se experimentado 0 e 15 % de cinzas volantes. 

Continuando com o solo mais fraco e mantendo a baridade seca igual de 18 kN/m3, 

foram feitas misturas tipo 3, mas com teor de cinzas mais baixo, igual 10%. Em duas 

das misturas, substituiu-se a cinza e a cal por cimento Portland normal e RoadCem®. A 

dosagem destes dois componentes foi feita segundo o manual do fabricante (Marjanovic 

et al., 2009, pág. 137). Atendendo a que o peso volúmico seco das misturas em questão 

teria que ser igual 18 kN/m3, concluiu-se que a dosagem mínima recomendada de 

cimento (150 Kg/m3) correspondia a 8% da mistura. 

3.2.2 - ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL  

O ensaio de compressão uniaxial ou simples (UCS) permitiu determinar o 

endurecimento dos provetes com o tempo de cura. Foram executados ensaios aos 3, 7 e 

28 dias de cura, sendo o resultado o valor máximo obtido para cada provete. Este ensaio 

foi realizado segundo a especificação do EN 13286-41, CEN (2003a) sob controlo de 

deslocamento monotónico a uma taxa de 0,2 mm / min. O equipamento utilizado foi 

uma máquina eletromecânica da marca INSTRON®, tipo 1125, equipada com uma 

célula de carga de 100kN.  
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O ensaio de compressão simples consiste em levar um provete à rotura por aumento de 

carga axial, não sendo aplicada qualquer tensão lateral. Este ensaio devolve um 

histórico de forças aplicadas que podem ser convertidas em tensões segundo a fórmula: 

 
𝜎 =  

𝐹

𝐴
 

3.2 

Em que: 

σ - Tensão (MPa); F - Força aplicada (N); A - Área da secção do provete (mm2). 

    

S3.1L3 S3.1L3 S3.2L1 S3.2L1 

Figura 3.10 - Exemplo da rotura dos provetes 

O valor da tensão máxima registada pré-rotura traduz o limite de resistência à 

compressão do provete e representa o melhor resultado possível para o mesmo. 

Genericamente, os provetes apresentaram um modo de rotura por corte típico dos 

materiais granulares com planos de rotura sub-verticais. 

3.2.3 - ENSAIOS DE EXPANSIBILIDADE 

O ensaio de expansibilidade permitiu conhecer a tendência de variação de volume das 

amostras quando em contacto com água. Os ensaios seguiram genericamente as 

especificações da norma ISO/TS 17892-5 (2004). 

Os ensaios de expansibilidade tiveram duração de 72 horas, nestes utilizou-se anéis de 

3,5 cm de diâmetro e defletómetro com sensibilidade de leitura igual a 2 mm. 



A expansibilidade foi testada inicialmente para os sete dias de cura, face aos resultados, 

repetiu-se o ensaio aos três dias r

(Tipo 3), mantendo a baridade de 18 kN/m

Este teste assenta no pressuposto de que ao solicitar um solo confinado ocorrem apenas 

extensões verticais e só existe deformação se ocorrer variação de volume. É realizado 

num edómetro e consiste em solicitar um corpo de prova submerso, confinado por um 

anel rígido e impermeável. A solicitação cumpre assim as hipóteses base da Teoria de 

Consolidação Unidimensional de Terzaghi, em que o solo deve estar, saturado, 

confinado e o fluxo deve ser vertical.

Legenda: 

1 - Defletómetro 

2 – Carga aplicada 

3 – Pedra porosa 

4 – Anel rígido 

5 – Amostra indeformada 

6 – Corpo da célula 

 

O defletómetro mede desvios em relação a um ponto fixo, a carga aplicada em testes de 

expansibilidade é nula, logo, quando há expansibilidade a leitura do no defletómetro é 

superior à inicial. Uma vez que só ocorrem 

volumétrica assume o mesmo valor da deformação vertical.

3.2.4 - ENSAIOS TRIAXIAIS

Ao longo das três fases recorreu

sentiu necessidade de confirmar ou afinar alguma característica das misturas, segundo a 

norma ISO/TS 17892-9, CEN (2004b).

A expansibilidade foi testada inicialmente para os sete dias de cura, face aos resultados, 

ensaio aos três dias refizeram-se as misturas S3.3L2 (Tipo 2) e S3.3L5 

(Tipo 3), mantendo a baridade de 18 kN/m3, mas alterando as dimensões dos moldes

Este teste assenta no pressuposto de que ao solicitar um solo confinado ocorrem apenas 

cais e só existe deformação se ocorrer variação de volume. É realizado 

num edómetro e consiste em solicitar um corpo de prova submerso, confinado por um 

anel rígido e impermeável. A solicitação cumpre assim as hipóteses base da Teoria de 

mensional de Terzaghi, em que o solo deve estar, saturado, 

confinado e o fluxo deve ser vertical. 

Figura 3.11 - Corte da célula edométrica 

O defletómetro mede desvios em relação a um ponto fixo, a carga aplicada em testes de 

expansibilidade é nula, logo, quando há expansibilidade a leitura do no defletómetro é 

a vez que só ocorrem deformações unidimensionais

o mesmo valor da deformação vertical. 

NSAIOS TRIAXIAIS 

Ao longo das três fases recorreu-se a ensaios triaxiais aos 28 dias de cura 

confirmar ou afinar alguma característica das misturas, segundo a 

CEN (2004b). 
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A expansibilidade foi testada inicialmente para os sete dias de cura, face aos resultados, 

se as misturas S3.3L2 (Tipo 2) e S3.3L5 

, mas alterando as dimensões dos moldes. 

Este teste assenta no pressuposto de que ao solicitar um solo confinado ocorrem apenas 

cais e só existe deformação se ocorrer variação de volume. É realizado 

num edómetro e consiste em solicitar um corpo de prova submerso, confinado por um 

anel rígido e impermeável. A solicitação cumpre assim as hipóteses base da Teoria de 

mensional de Terzaghi, em que o solo deve estar, saturado, 

 

O defletómetro mede desvios em relação a um ponto fixo, a carga aplicada em testes de 

expansibilidade é nula, logo, quando há expansibilidade a leitura do no defletómetro é 

unidimensionais, a deformação 

aos 28 dias de cura sempre que se 

confirmar ou afinar alguma característica das misturas, segundo a 
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Foram realizados ensaios triaxiais em solo natural (Tipo B) e solo estabilizado, misturas 

S3.3L2 e S3.3L5, dos tipos 2 e 3, respetivamente. Os resultados p

correspondem às médias dos valores obtidos para três misturas.

Os ensaios foram executados 

na fase de corte se utilizaram as seguintes pressões de confinamento: 50, 100 e 200 

para as misturas e 33, 100 e 300 kPa para o solo natural.

 

Legenda: 

1 – Cilindro pneumático 

2 – Pórtico 

3 – Célula de carga 

4 – Pistão 

5 – Câmara 

6 – Provete com membrana 

7 – Transdutor (LVDT) 

Durante o ensaio, o provete 

câmara cheia de água. É isolado

radiais que lhe são aplicadas elevando a

força vertical é medida através de uma célula de carga submersível.

Após a instalação na célula triaxial, foi permitido que a água percolasse a amostra até 

que um volume de água superior a duas vezes o volume d

removendo as bolhas de ar presentes na amostra e no sistema de tubulação.

Em seguida, as pressões de célula e de retorno foram aumentadas simul

uma taxa de 30 kPa/h mantendo uma tensão 

tensões de confinamento desejadas

À semelhança dos testes UCS, 

tensão de desvio, sob controlo
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Foram realizados ensaios triaxiais em solo natural (Tipo B) e solo estabilizado, misturas 

S3.3L2 e S3.3L5, dos tipos 2 e 3, respetivamente. Os resultados para solo estabilizado 

correspondem às médias dos valores obtidos para três misturas. 

Os ensaios foram executados sem que se atingisse a saturação dos provetes, sendo que 

am as seguintes pressões de confinamento: 50, 100 e 200 

para as misturas e 33, 100 e 300 kPa para o solo natural. 

Figura 3.12 - Equipamento triaxial 

o provete (necessariamente cilíndrico) é colocado

câmara cheia de água. É isolado por uma membrana impermeável e submetido a

são aplicadas elevando a pressão da água na câmara que o envolve.

força vertical é medida através de uma célula de carga submersível.  

Após a instalação na célula triaxial, foi permitido que a água percolasse a amostra até 

que um volume de água superior a duas vezes o volume de vazios fosse obtido

as bolhas de ar presentes na amostra e no sistema de tubulação.

Em seguida, as pressões de célula e de retorno foram aumentadas simul

h mantendo uma tensão efetiva de 10 kPa, de forma a alcançar as 

confinamento desejadas. 

À semelhança dos testes UCS, uma célula de carga de 25 kN, foi utilizada para aplicar a 

controlo de deslocamento monotónico, a uma taxa de 0,01 mm / 
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Foram realizados ensaios triaxiais em solo natural (Tipo B) e solo estabilizado, misturas 

ara solo estabilizado 

dos provetes, sendo que 

am as seguintes pressões de confinamento: 50, 100 e 200 kPa 

 

é colocado dentro de uma 

submetido a tensões 

que o envolve. A 

Após a instalação na célula triaxial, foi permitido que a água percolasse a amostra até 

e vazios fosse obtido, 

as bolhas de ar presentes na amostra e no sistema de tubulação.  

Em seguida, as pressões de célula e de retorno foram aumentadas simultaneamente a 

de forma a alcançar as 

uma célula de carga de 25 kN, foi utilizada para aplicar a 

de deslocamento monotónico, a uma taxa de 0,01 mm / 
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min. A deformação axial foi medida por dois transformadores de deslocamento linear 

(LDT), enquanto os transdutores (LVDT’s) monitorizaram a deformação radial. 

3.3 - MATERIAIS 

Para além de solo e cinza, utilizou-se ao longo desta experiência: ativador alcalino, cal, 

cloreto de sódio, cimento e RoadCem®. Os materiais foram sujeitos a cuidados especiais 

de manuseamento e/ou preparação, conforme descrito nesta secção. 

3.3.1 - PREPARAÇÃO PRÉVIA DE MATERIAIS 

Os trabalhos realizados partiram de três amostras de solo, A, B e C de aproximadamente 

25Kg. As amostras foram espalhadas e secas em vários tabuleiros, no interior de uma 

estufa à temperatura de 80ºC. Após secagem os solos foram desterroados num almofariz 

de forma a eliminar os torrões de solo e uniformizar as amostras. Nas Figura 3.13 e 3.14 

apresenta-se o solo antes e depois de destorroar. 

 

 

Figura 3.13 – Amostra de solo seco em 
estufa 

 

Figura 3.14 – Solo seco após ser 
desterroado num almofariz 
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Uma vez, prontas a utilizar, as amostras de solo foram armazenadas em baldes 

devidamente selados e identificados, à temperatura e humidade relativa ambientes do 

laboratório, de aproximadamente 23 ± 2ºC e 50 ± 3%. 

Os materiais sólidos, cinzas, cloreto de sódio, cal, cimento e RoadCem® não tiveram 

qualquer tratamento prévio às misturas. A cinza de classe F utilizada, proveio da central 

termo elétrica do Pêgo e encontrava-se armazenada em bidões devidamente selados. A 

cal hidratada usada foi fornecida pela empresa Lusical do grupo Lhoist. O cimento 

Portland utilizado foi do tipo CEM I-42.5 R. 

Os ativadores alcalinos utilizados foram preparados no laboratório usando uma 

proporção de 1/2 de silicato de sódio para a solução de hidróxido de sódio e deixados à 

temperatura ambiente, também devidamente selados para não ocorrer contaminação.  

O hidróxido de sódio foi fornecido em pellets, com uma densidade relativa de 2,13 a 

20ºC (99% em peso), tendo então sido dissolvido em água para uma concentração molar 

predeterminada de 12,5. 

A ficha técnica de silicato de sódio indicava peso unitário de 1.464 g / cm3 a 20 ° C, 

relação de peso SiO2 / Na2O de 2,0 (razão de óxido molar de 2,063) e concentração de 

Na2O na solução de 13,0%. 

Água desionizada foi usada em todas as misturas preparadas durante o trabalho 

apresentado. 

3.3.2 - CINZAS VOLANTES 

As cinzas volantes utilizadas neste trabalho provêm da central termoelétrica do Pêgo. 

São procedentes de trabalhos anteriores, tendo sido já alvo de investigação (Soares, 

2013; Lucas, 2015). Ambos os projetos consistiram num estudo químico e 

microestrutural, pelo que já tinha sido feita a sua caracterização. 

As cinzas volantes são um material muito fino e muito leve, como tal as técnicas 

tradicionalmente empregues para estudar agregados, mesmo finos não se lhes aplicam. 

Além do mais não são um produto de compra devidamente certificado. Assim, Soares 
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(2013) utilizou um microscópio eletrónico para definir o tamanho das partículas e 

determinar a composição química das cinzas volantes com baixo teor de cálcio - FA -

classificada como classe F segundo a norma a ASTM C 618-15 (2015). 

Recolheu imagens por meio de microscopia eletrónica de varrimento (SEM) que 

permitem a identificar visualmente a estrutura do material, tendo ficado estabelecido 

que as partículas de cinza eram tendencialmente esféricas. 

Mediu as partículas de cinza de maiores dimensões, cujos diâmetros variam entre 1 μm 

e 100 μm. As partículas maiores têm tamanho muito reduzido, as menores são tão 

pequenas que medi-las se torna inexequível. 

 

Figura 3.15 - Imagem de cinza volante da classe F 
obtidas através de SEM. Imagem de microestrutura 

de 1600x. (Soares, 2013) 

 

Figura 3.16 - Medição das esferas das cinzas 
volantes de classe F (Soares, 2013) 

 

Tabela 3.11 - Resultados obtidos nas medições das esferas (Soares, 2013) 

Número de medições (N) =  126  Desvio padrão (μm) =  8,05  

Dimensão mínima (μm) =  3,72  Moda (μm) =  9,10  

Dimensão máxima (μm) =  44,51  Mediana (μm) =  8,90  

Média (μm) =  11,64   
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Figura 3.17 - Espectro e composição química referente à análise de cinzas volantes de classe F (% de 
elementos) (Soares, 2013) 

Utilizando ainda o mesmo equipamento foi possível, através de EDS (Espectroscopia de 

Energia Dispersa), efetuou a caracterização química deste material. A cinza utilizada 

possui grande variedade de elementos na sua composição, os mais abundantes são o 

silício e o alumínio que juntos perfazem 71% da composição química e constituem a 

quantidade de matéria disponível para ser ativada. 

3.3.3 - FABRICO DOS PROVETES 

Todos os provetes fabricados ao longo do programa experimental seguiram a norma EN 

13286-53, CEN (2004a). Foram produzidos espécimenes cilíndricos com 70 mm de 

diâmetro e 140 mm de altura.  

A preparação das misturas fez-se com auxílio de uma misturadora Hobart, juntando-se 

primeiro todos os elementos da fase sólida (solo, cinzas, cal, etc.) até se obter um aspeto 

homogéneo, conforme ilustrado na Figura. Em seguida foi adicionada a fase líquida 

composta pelo ativador ou água, requerendo um período de mistura adicional de 10 

minutos até à homogeneização. 
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As misturas preparadas foram vertidas para os moldes cilíndricos de aço inoxidável, 

constituídos por um tubo e duas tampas. Foram ligeiramente compactadas com vara de 

aço, tamponadas e compactadas mais uma vez, até se obter corpos-de-prova de 70 mm 

de diâmetro e 140 mm de altura. 

 

Figura 3.18 - Exemplo do aspeto “homogéneo” das misturas 

 

Figura 3.19 - Exemplo da moldagem dos 
provetes ensaiados 

 

Figura 3.20 – Exemplo de provete aos três dias de cura 
(mistura S3.2L3) 

Os moldes foram envoltos em película aderente para evitar a perda de humidade 

armazenados em câmara de cura húmida à temperatura de 20 ° C ± 1 ° C e humidade 

relativa de 90% UR ± 3%. Quarenta e oito horas após a fabricação, os espécimenes 

foram desmoldados. 
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Após a desmoldagem os provetes foram colocados sobre a superfície da bancada do 

laboratório, onde permaneceram durante de vinte e quatro horas até endurecer o 

suficiente para serem transportados para a câmara húmida e deixados para curar nas 

condições anteriores. 

Devido ao modelo do molde, houve amostras que se danificaram durante a remoção do 

mesmo. Só provetes íntegros foram submetidos a ensaios de caraterização mecânica. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios 

destinados a confrontar períodos de cura com níveis de resistência alcançada em solos 

estabilizados por meio de ativação alcalina. 

4.1 - COMPRESSÃO UNIAXIAL 

Os resultados obtidos nos ensaios de compressão uniaxial para as três misturas tipo, são 

descritos na Tabela 4.1. e correspondem à média do valor máximo de resistência 

registado para três amostras com a mesma composição. No que refere à rotura de um 

modo geral, os provetes apresentaram um modo de rotura por corte, típico dos materiais 

granulares, com planos de rotura sub-verticais 

 

S3.3L3 

 

S3.1L3 

 

S3.4L2 

Figura 4.1 - Modo de rotura dos provetes. 
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Tabela 4.1- Resultado de compressão uniaxial para as misturas. 

Tipo de Mistura Tipo de Solo Misturas 3 dias 7 dias 28 dias 

Tipo 1 

A S1.1 -- -- 4,31 

A S1.2 -- -- 3,15 

A S1.3 -- -- 3,44 

B S2.1 -- -- 4,40 

B S2.2 -- -- 4,57 

B S2.3 -- -- 3,26 

C S3.1 -- -- 3,27 

C S3.2 -- -- 2,80 

C S3.3 -- -- 3,24 

Tipo 2 

C S3.1L1 0,86 1,18 2,61 

C S3.1L2 0,78 0,85 0,80 

C S3.1L3 1,23 0,89 1,32 

C S3.2L1 1,63 1,62 3,67 

C S3.2L2 1,18 1,13 1,50 

C S3.2L3 1,48 1,65 3,40 

C S3.3L1 2,15 4,84 7,53 

C S3.3L2 3,27 5,11 7,18 

C S3.3L3 4,32 5,58 9,25 

C S3.3N 1,60 1,71 2,51 

Tipo 3 

C S3.2L4 -- 0,89 -- 

C S3.2L5 -- 0,45 -- 

C S3.2L6 -- 0,63 -- 

C S3.3L4 -- 1,82 -- 

C S3.3L5 -- 1,60 -- 

C S3.3L6 -- 2,54 -- 

C S3.4L1 0,77 0,43 0,85 

C S3.4L2 0,61 0,76 1,21 

 

4.1.1 - MISTURAS TIPO 1 

A partir dos primeiros resultados foi possível determinar o tipo de solo e o teor em 

ativador alcalino a empregar nas misturas tipos 2 e 3. O solo selecionado foi aquele cuja 

resistência mecânica apresentou os piores resultados, pois quanto mais fraco o solo, 

maior o potencial para ser melhorado. Foram feitas três misturas para cada tipo de solo, 

S1, S2 e S3 que correspondem aos solos A, B e C respetivamente. 
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O solo escolhido, com menores taxas de ganho de força foi o solo C, o que apresentou 

melhores propriedades foi o solo B. Verificou-se também que o solo C tinha um 

comportamento mais previsível quando comparado com os solos A e B, por manifestar 

uma gama de valores uniforme. 

Todas as misturas do tipo 1 contêm a mesma porção de solo, variando somente a 

relação Na2O/cinza, 0,94 para as misturas S1.1, S2.1 e S3.1, 0,83 para as misturas S1.2, 

S2.2 e S3.2 e por último 0,71 para as misturas S1.3, S2.3 e S3.3. Os resultados nesta 

fase não apontam que haja proporcionalidade de ganho de força com o aumento do teor 

em ativador, pelo que se optou pelo valor mais baixo na composição das misturas dos 

tipo 2 e 3. 

 

Figura 4.2 – (UCS) Tensões máximas das misturas Tipo 1 

 

4.1.2 - MISTURAS TIPO 2 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de compressão uniaxial das misturas tipo 2, 

é possível perceber que a utilização conjunta de cinza, cal e ativador alcalino é a mais 
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vantajosa de entre as formulações executadas. Pois as tensões mais elevadas foram 

registadas para as misturas S3.3L1, S3.3L2, S3.3L3 que contém estes materiais na sua 

composição. 

As misturas com piores resultados não contêm pelo menos um desses materiais. As 

misturas S3.1L2 e S3.1L3 foram melhoradas apenas com cal, 5 e 10% respetivamente e 

apresentam as resistências mais baixas, não havendo sequer diferenciação com o tempo 

de cura. A adição de cloreto de sódio a este género de misturas é benéfica, pois a 

amostra S3.1L1 difere da amostra S3.1L2, apenas por conter mais 1% de cloreto de 

sódio, tendo obtido um resultado três vezes melhor aos 28 dias de cura. 

Por sua vez a mistura S3.3N, aquela que teve manifestamente os piores resultados, 

chegando mesmo a regredir ao longo do tempo de cura, difere das três melhores por não 

conter cal, mas conter cloreto de sódio. 

 

Figura 4.3 – (UCS) Tensões máximas das misturas Tipo 2 

4.1.3 - EVOLUÇÃO DAS MISTURAS TIPO 2 

Todas as misturas do tipo 2 foram ensaiadas aos 3, 7 e 28 dias de cura de forma a se 

poder estabelecer a relação entre evolução das resistências alcançadas com o tempo de 
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cura e os componentes das misturas. Ou seja, a velocidade com que as reações se 

processam para cada uma das formulações propostas. 

A comparação da evolução das tensões medidas ao longo do tempo através das Figuras 

4.15, 4.16 e 4.17 reforça a ideia de que a estabilização de solo por meio de ativação 

alcalina, idealmente deverá ser efetuada com cinza, cal e ativador alcalino, pois as 

misturas que os contêm (S3.3) exibem maiores aumentos de resistência ao longo do 

tempo. As misturas sem cinzas volantes (S3.1) registaram a evolução mais fraca. 

Figura 4.4 – (UCS) Evolução das misturas S3.1 Figura 4.5 – (UCS) Evolução das misturas S3.2 

 

Figura 4.6 – (UCS) Evolução das misturas Tipo 2 

 

Tabela 4.2 - Componentes das misturas do Tipo 2 

Misturas Solo C (%) Cinzas (%) CaO (%) Na2O /cinzas H2O (%) NaCl (%) 

S3.1               

S3.2               

S3.3             

S3.3N             
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4.1.4 - MISTURAS TIPO 3 

Os resultados obtidos para as misturas do tipo 3 confirmam mais uma vez a ideia de que 

a utilização conjunta dos componentes cinza, cal e ativador alcalino é a mais vantajosa, 

pois à semelhança das misturas anteriores, os melhores resultados foram registados para 

misturas que os contém: S3.3L4, S3.3L5 e S3.3L6. 

As formulações contendo cimento e RoadCem®, apresentaram tensões genericamente 

baixas. A resistência mais baixa registada nesta etapa corresponde à obtida para a 

mistura S3.4L1, melhorada com cimento e RoadCem®, aos três dias de cura. 

De uma forma geral as tensões aferidas para as misturas do tipo 3 ficaram muito abaixo 

das conseguidas para o tipo 2, o que se deverá à relação cinza/solo, cujo valor médio 

corresponde (excetuando as misturas que não contem cinza) a 0,13 nas misturas tipo 3 e 

0,21 nas misturas tipo 2. 

 

Figura 4.7- (UCS) Tensões máximas das misturas Tipo 3 

 



4.1.5 - INFLUÊNCIA DA CINZA

Maior parte das misturas testadas contém cinza volante, 15% nas misturas 

nas misturas tipo 3. As amostras com melhores resultados foram precisamente as 

melhores amostras do tipo 2 (

volantes. 

Figura 4.8 – (UCS) Tensões 

Figura 4.9- (UCS) Comparação das tensõ

 

Observando as tensões máximas obtidas para a

os valores obtido aos vinte e oito dias de cura por serem genericamente mais altos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

NFLUÊNCIA DA CINZA 

Maior parte das misturas testadas contém cinza volante, 15% nas misturas 

As amostras com melhores resultados foram precisamente as 

melhores amostras do tipo 2 (S3.3L1, S3.3L2, S3.3L3) que continham 15

(UCS) Tensões máximas obtidas em misturas com 10% e 15% de cinza

Comparação das tensões médias obtidas em misturas com 10% e 15% de cinza

Observando as tensões máximas obtidas para as amostras com 15% de cinzas ressaltam 

os valores obtido aos vinte e oito dias de cura por serem genericamente mais altos. 
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Maior parte das misturas testadas contém cinza volante, 15% nas misturas tipo 2 e 10% 

As amostras com melhores resultados foram precisamente as 

que continham 15% de cinzas 

 

10% e 15% de cinza 

 

10% e 15% de cinza 

s amostras com 15% de cinzas ressaltam 

os valores obtido aos vinte e oito dias de cura por serem genericamente mais altos. 
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Comparando os valores médios das tensões registadas aos 

misturas que contêm cinza

traduz num incremento de resistência igual a 

4.1.6 - INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO

Mesmo entre misturas com a mesma percentagem de cinzas, há diferenças ao nível da 

relação cinza/solo. Contabilizand

tipos 2 e 3, obtém-se uma média de relação cinza/solo igual a 0,21 para as misturas do 

tipo 2 e 0,13 para as misturas do tipo 3. A

dos dois tipos foram agru

apurados apresentam-se na 

Tabela 4.3 - Identificação das misturas segundo a relação cinza/solo

Cinza/Solo 0,13

Misturas 

S3.2L4
S3.2L5
S3.2L6
S3.3L4
S3.3L

 

Figura 4.10 - Tensões médias das misturas segundo a relação cinza/solo
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Comparando os valores médios das tensões registadas aos sete dias para todas as 

que contêm cinza, constata-se que o acréscimo de 5% em teor de cinzas se 

incremento de resistência igual a 134%. 

NFLUÊNCIA DA RELAÇÃO CINZA/SOLO 

Mesmo entre misturas com a mesma percentagem de cinzas, há diferenças ao nível da 

Contabilizando as misturas que contêm cinza para as misturas dos 

se uma média de relação cinza/solo igual a 0,21 para as misturas do 

tipo 2 e 0,13 para as misturas do tipo 3. As tensões obtidas aos sete dias 

dos dois tipos foram agrupadas segundo a sua relação cinza/solo, os valores médios 

se na Figura 4.10. 

Identificação das misturas segundo a relação cinza/solo

0,13 0,14 0,20 0,21 0,22 

S3.2L4 
S3.2L5 
S3.2L6 
S3.3L4 
S3.3L5 

S3.3L6 
S3.2L1 
S3.2L2 
S3.3N 

S3.2L3 
S3.3L1 
S3.3L2 

Tensões médias das misturas segundo a relação cinza/solo
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sete dias para todas as 

se que o acréscimo de 5% em teor de cinzas se 

Mesmo entre misturas com a mesma percentagem de cinzas, há diferenças ao nível da 

o as misturas que contêm cinza para as misturas dos 

se uma média de relação cinza/solo igual a 0,21 para as misturas do 

 para as misturas 

padas segundo a sua relação cinza/solo, os valores médios 

Identificação das misturas segundo a relação cinza/solo 

0,23 

S3.3L3 

 

Tensões médias das misturas segundo a relação cinza/solo 
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No caso, a relação cinza/solo ideal é igual a 0,23 e corresponde integralmente aos 

valores obtidos para a amostra S3.3L3 do tipo 2. Estes valores equivalem a uma 

proporção de 15% de cinzas volantes ativadas. 

Verifica-se uma tendência de evolução de resistência com o aumento da relação 

cinza/solo, exceto para a razão de 0,14, que tem um desempenho superior aos das razões 

0,20 e 0,21 e corresponde a amostra S3.3L6. Esta amostra tem em comum com a melhor 

(S3.3L3) os seus componentes (cinza + cal + ativador), por oposição às amostras com 

razões 0,20 e 0,21 que na sua maioria não contém ativador ou no caso da amostra 

S3.3N, não contém cal. Esta discrepância pode denunciar uma correlação cal-ativador, 

mencionada, mas não explorada na bibliografia. 

4.1.7 - INFLUÊNCIA DO ATIVADOR 

Foram feitas misturas a partir do solo C, dos tipos 2 e 3 contendo ou não ativador 

alcalino. A quantidade de ativador adicionada teve como objetivo fixar a proporção de 

Na2O/ cinza, porque o óxido de sódio (Na2O) é o subproduto dominante na solução de 

ativador e é alcalino.  

A relação Na2O/ cinza utilizada foi igual a 0,71, a menor testada na primeira fase do 

trabalho, mas apresentando agora resultados significativamente mais expressivos. A 

média das tensões dos espécimenes com ativador foi sempre, pelo menos três vezes 

superior à média dos espécimenes sem ativador. 
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Figura 4.11 – (UCS) Tensões 

Figura 4.12 – (UCS) Comparação das tensões 

4.1.8 - INFLUÊNCIA DA CAL

Quando se compara o efeito da cal

verificam-se disparidades que coincidem 

(Figura 4.13). Analisando a globalidade das tensões aos sete dias constata

adição de 5% de cal proporciona um aumento de 16% no valor médio da resistência.

AUMENTO DA VELOCIDADE DAS REÇÕES NA ACTIVAÇÃO ALCALINA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS

(UCS) Tensões máximas obtidas em misturas com e sem ativador alcalino

Comparação das tensões médias obtidas em misturas com e sem ativador alcalino

NFLUÊNCIA DA CAL 

Quando se compara o efeito da cal no ganho de força das misturas dos tipos 2 e 3,

se disparidades que coincidem com a coexistência ou não de cinza e ativador

Analisando a globalidade das tensões aos sete dias constata

adição de 5% de cal proporciona um aumento de 16% no valor médio da resistência.
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obtidas em misturas com e sem ativador alcalino 

 

obtidas em misturas com e sem ativador alcalino 

no ganho de força das misturas dos tipos 2 e 3, 

de cinza e ativador 

Analisando a globalidade das tensões aos sete dias constata-se que a 

adição de 5% de cal proporciona um aumento de 16% no valor médio da resistência. 



Figura 4.13 – (UCS) Tens

Figura 4.14 – (UCS) Comparação das tensõ

 

Já restringindo a análise às misturas do

e vinte e oito dias constata

imediato, até aos três dias e um outro tardio, mas ainda assim num estágio inicial de 

cura entre os sete e vinte e oito di

RESULTADOS E DISCUSSÃO

(UCS) Tensões máximas obtidas em misturas com 5% e 10% de cal

Comparação das tensões médias aos sete dias para misturas com 5% e 10% de cal

Já restringindo a análise às misturas do tipo 2, pois todas foram ensaiadas aos três, sete 

e vinte e oito dias constata-se que o acréscimo de 5% em cal se traduz num aumento 

imediato, até aos três dias e um outro tardio, mas ainda assim num estágio inicial de 

cura entre os sete e vinte e oito dias. 
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e 10% de cal 

 

com 5% e 10% de cal 

tipo 2, pois todas foram ensaiadas aos três, sete 

se que o acréscimo de 5% em cal se traduz num aumento 

imediato, até aos três dias e um outro tardio, mas ainda assim num estágio inicial de 
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Figura 4.15 - Tensões médias das misturas tipo 2 com 5% e 10% de cal

 

Tendo em conta as observações finais de 

nas misturas com cinza e cal,

tipo 2 estabilizadas com cal em função da presença ou não de ativador.

Como se pode observar na 

tempo de cura mantem-se, exceto nas mistura

ativador. Existe um decréscimo ao sétimo dia de cura que se deverá à

e comportamento da mistura melhorada com cal e sem cinza.

De um modo geral a adição de mais 5% de cal tem um efeito positivo no 

comportamento mecânico das misturas (solo + cinza) que pode ser aumentado, 

especialmente aos vinte e oito dias de cura se combinado com ativador.
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Tensões médias das misturas tipo 2 com 5% e 10% de cal

endo em conta as observações finais de 4.1.6. quanto à eventual influência do ativador 

nas misturas com cinza e cal, comparou-se a média das tensões obtidas em misturas 

estabilizadas com cal em função da presença ou não de ativador. 

Como se pode observar na Figura 4.16, a tendência de subida da resistência ao longo do 

se, exceto nas misturas melhoradas com 10% de cal, sem 

ativador. Existe um decréscimo ao sétimo dia de cura que se deverá à representatividade 

e comportamento da mistura melhorada com cal e sem cinza. 

De um modo geral a adição de mais 5% de cal tem um efeito positivo no 

o das misturas (solo + cinza) que pode ser aumentado, 

especialmente aos vinte e oito dias de cura se combinado com ativador. 
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Tensões médias das misturas tipo 2 com 5% e 10% de cal 

influência do ativador 

se a média das tensões obtidas em misturas do 

 

de subida da resistência ao longo do 

s melhoradas com 10% de cal, sem 

representatividade 

De um modo geral a adição de mais 5% de cal tem um efeito positivo no 

o das misturas (solo + cinza) que pode ser aumentado, 

 



Figura 4.16 - Tensões médias das misturas tipo 2 com 5% e 10% de 

4.1.9 - INFLUÊNCIA DO CLORETO DE SÓDIO

Ao longo das duas últimas fases do trabalho, adicionou

sódio às misturas. Comparando as misturas que contém 

que lhes são análogas, é percetível que 

1% de cloreto de sódio é vantajosa 

regista-se um abaixamento

presa, mas a queda de resistência é 

de cura. 
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CLORETO DE SÓDIO 

Ao longo das duas últimas fases do trabalho, adicionou-se pontualmente 

Comparando as misturas que contém cloreto de sódio

que lhes são análogas, é percetível que a adição de uma quantidade tão pequena quanto 

é vantajosa mas não imediatamente. Aos três dias de cura 

um abaixamento que parece significar que há retardamento no ganho de 

queda de resistência é compensada e acrescida aos sete e vinte e oito dias 
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cal 

se pontualmente cloreto de 

cloreto de sódio com aquelas 

adição de uma quantidade tão pequena quanto 

mas não imediatamente. Aos três dias de cura 

que parece significar que há retardamento no ganho de 

escida aos sete e vinte e oito dias 
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Figura 4.17 – (UCS) Tensões obtidas em misturas com e sem 1% de 

Figura 4.18 – (UCS) Comparação das tensõ
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Tensões obtidas em misturas com e sem 1% de cloreto de sódio

Comparação das tensões obtidas em misturas com e sem 1% de 
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cloreto de sódio 

 

com e sem 1% de cloreto de sódio 



4.1.10 - CIMENTO/ROADC

Para se perceber o desempenho das misturas de solo melhorado com cimento e 

RoadCem®, comparou-se os resultados obtidos para estas aos 

dias com os valores obtidos para todas as outras misturas dos tipos 2 e 3, que não 

continham estes componentes.

A mistura S3.4L2, com maior teor em (cimento + 

resultados. Apresentou resistências à compressão aos 

ligeiramente acima dos valores mínimos registados em todas as outras misturas dos 

tipos 2 e 3, mas mesmo assim, cerca de três vezes inferiores à média.

Todos os valores máximos dos provetes tipo

para a mistura S3.3L2: 15% de cinzas volantes, 5% de cal e 

Figura 4.19 - Tensões das misturas com 
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CEM
® 

Para se perceber o desempenho das misturas de solo melhorado com cimento e 

se os resultados obtidos para estas aos três, sete e vinte e oito

dias com os valores obtidos para todas as outras misturas dos tipos 2 e 3, que não 

continham estes componentes. 

A mistura S3.4L2, com maior teor em (cimento + RoadCem®), teve melhores 

resultados. Apresentou resistências à compressão aos sete e vinte e oit

ligeiramente acima dos valores mínimos registados em todas as outras misturas dos 

tipos 2 e 3, mas mesmo assim, cerca de três vezes inferiores à média. 

Todos os valores máximos dos provetes tipos 2 e 3 coincidem com os resultados o

% de cinzas volantes, 5% de cal e ativador. 

Tensões das misturas com RoadCem® e tensões das restantes misturas dos tipos 2 e 3
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Para se perceber o desempenho das misturas de solo melhorado com cimento e 

três, sete e vinte e oito 

dias com os valores obtidos para todas as outras misturas dos tipos 2 e 3, que não 

), teve melhores 

sete e vinte e oito dias 

ligeiramente acima dos valores mínimos registados em todas as outras misturas dos 

2 e 3 coincidem com os resultados obtidos 

 

tensões das restantes misturas dos tipos 2 e 3 
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4.2 - ENSAIOS DE EXPANSIBILIDADE 

Tendo em conta as respostas das misturas aos ensaios de compressão uniaxial, foi-se 

aferir as suas deformações verticais por meio de ensaios de expansibilidade. Refizeram-

se as misturas S3.3L2 (tipo 2) e S3.3L5 (tipo 3) que foram selecionadas com base na 

relação eficiência / custo obtida a partir dos resultados dos ensaios de compressão 

uniaxial apresentados anteriormente. Foram testadas duas amostras por ensaio. 

Tabela 4.4 - Componentes das misturas submetidas a ensaios de expansibilidade 

Misturas Solo C (%) Cinzas (%) CaO (%) Na2O /cinzas 

S3.3L2 75 15 5 0,71 

S3.3L5 78 10 5 0,71 

 

A expansibilidade foi testada inicialmente para os sete dias de cura (Figura 4.20), as 

duas amostras da mistura S3.3L2 apresentaram comportamentos próximos o suficiente 

para se considerar que não houve alterações e decidiu-se ensaiar aos três dias. Os novos 

resultados (Figura 4.21) foram praticamente coincidentes, sendo que o deslocamento 

máximo (0,03 mm) foi semelhante ao do primeiro ensaio. 

O ensaio efetuado à mistura S3.3L5 aos três dias (Figura 4.22), que tem menor 

quantidade de cinza teve um resultado díspar, mas numa gama de deslocamentos tão 

baixos que se pode interpretar que também não houve alterações. 

Atendendo a que o solo utilizado era bem graduado, tinha fração fina de 43,8% e 

parâmetro azul-de-metileno (MBF) de 21.07g de corante por kg de fração 0/2 mm, não 

seria de estranhar alguma expansibilidade, mas as amostras de solo estabilizado 

apresentaram uma expansibilidade praticamente nula. 
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Figura 4.20 - Expansibilidade da amostra S3.3L2 aos 7 dias 

 

Figura 4.21 - Expansibilidade da amostra S3.3L2 aos 3 dias 

 

Figura 4.22 - Expansibilidade da amostra S3.3L5 aos 3 dias 
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4.3 - ENSAIOS TRIAXIAIS

Foram efetuados ensaios triaxiais em solo natural e solo estabilizado, à semelhança dos 

ensaios de expansibilidade, 

4.3.1 - ENSAIOS TRIAXIAIS EM SOLO NATUR

Foram realizados no solo natural t

drenados para as tensões efet

As curvas de tensão-deformação obtidas 

confinamento, um desenvolvimento praticamente linear 

deformação máxima. A partir desta marca

diminuir até se atingir a respetiva tensão máxima conforme a 

Figura

 

Tabela 

Solo Tensão máxima (MPa) para os confinamentos:

 

C 

 

AUMENTO DA VELOCIDADE DAS REÇÕES NA ACTIVAÇÃO ALCALINA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS

NSAIOS TRIAXIAIS 

Foram efetuados ensaios triaxiais em solo natural e solo estabilizado, à semelhança dos 

ensaios de expansibilidade, utilizaram-se as misturas S3.3L2 (tipo 2) e S3.3L5 (tipo 3).

AXIAIS EM SOLO NATURAL 

am realizados no solo natural testes de compressão triaxial consolidados 

as tensões efetivas de consolidação (σ’c) de 33, 100 e 300 kPa.

deformação obtidas apresentam, independentemente da tensão de 

confinamento, um desenvolvimento praticamente linear a partir de

deformação máxima. A partir desta marca, o solo começou a ceder e a sua rigidez a 

gir a respetiva tensão máxima conforme a Tabela 4.5.

Figura 4.23 – Curvas tensão-deformação do solo C 

 4.5 - Ensaio triaxial: tensões máximas do solo C 

Tensão máxima (MPa) para os confinamentos: 

33 kPa 100 kPa 300 kPa 

0.29 0.54 1.39 
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Foram efetuados ensaios triaxiais em solo natural e solo estabilizado, à semelhança dos 

se as misturas S3.3L2 (tipo 2) e S3.3L5 (tipo 3). 

consolidados não 

de 33, 100 e 300 kPa. 

apresentam, independentemente da tensão de 

a partir de 15-20% da 

, o solo começou a ceder e a sua rigidez a 

4.5. 

 



4.3.2 - ENSAIOS TRIAXIAIS EM 

De igual modo, fizeram-se ensaios de compressão triaxial drenada 

segunda e terceira fases, S3.3L2 e 

isotrópica (σ’c) de 50, 100 e 200 kPa.

.

Figura 4.24

Figura 4.25
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NSAIOS TRIAXIAIS EM SOLO ESTABILIZADO 

se ensaios de compressão triaxial drenada para misturas das 

S3.3L2 e S3.3L5 utilizando tensões efetivas de consolidação 

de 50, 100 e 200 kPa. Os testes foram executados aos 28 dias de cura.

24 - Curvas tensão-deformação para a mistura S3.3L2 

25 - Curvas tensão deformação para a mistura S3.3L5 
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para misturas das 

utilizando tensões efetivas de consolidação 

Os testes foram executados aos 28 dias de cura. 
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É visível (Figuras 4.24 e 4.25) que para pressões de confinamento de 100 kPa e 200 kPa 

em ambas as amostras não verifica uma grande diferença nas respetivas curvas de 

tensão-deformação, o que se deverá ao facto de não estarem saturadas aquando do 

ensaio. 

Ambas as amostras também têm em comum, a existência de um pico de tensão para um 

patamar de deformação muito reduzido (abaixo de 0,30%), à semelhança do que sucede 

em materiais cimentícios. 

No que refere às tensões conseguidas, as misturas são significativamente diferentes 

(Tabela 4.6), com a mistura S3.3L2 a ter resultados superiores aos da mistura S3.3L5, 

que tem menos 5% de cinzas volantes na sua composição. 

Tabela 4.6 - Ensaio triaxial: tensões máximas em solo estabilizado 

Misturas Tensão máxima (MPa) para os confinamentos: 

 50 kPa 100 kPa 200 kPa 

S3.3L2 5.98 7.41 7.49 

S3.3L5 4.23 5.26 5.23 

4.3.3 - SOLO NATURAL E SOLO ESTABILIZADO 

A estabilização do solo com recurso a cinzas volantes, cal e ativador alterou 

significativamente a relação tensão-deformação do solo e tornou-o capaz de resistir a 

solicitações muito maiores. 

Comparando as tensões máximas obtidas para a tensão de confinamento de 100kPa, 

tem-se face ao solo natural, um resultado dez vezes melhor para a mistura S3.3L5 (com 

10% de cinza) e de catorze vezes melhor para a mistura S3.3L2 (com 15% de cinza). 

Os resultados obtidos por meio de ensaios triaxiais, não só confirmam, como até 

amplificam os resultados obtidos através dos ensaios de compressão uniaxial de que o 

acréscimo de 5% de cinzas melhora consideravelmente a resistência e rigidez dos solos. 

 



Figura 4.26 -- Comparação das tensões obtidas em 

 

4.4 - COMPARAÇÃO RESULTADOS

O solo que veio a ser utilizado ao longo do programa experimental foi o solo do tipo C. 

Este solo caracterizava-se por ser um solo 

de plasticidade era de 6,5%

de 21,29 kN / m3. 

A partir do solo C foram feitas misturas com dois tipos de formulação, tipo 2 com 15% 

de cinzas adicionadas e ti

espécimenes, num total de dez,

melhorados com cimento e RoadCem

ambos os tipos de mistura (Figura 4

cinza/solo teve resultados geralmente melhores.

Existe maior amostragem do tipo 2, pois as misturas deste tipo foram pensadas 

a abranger todas as variáveis 

sido ensaiadas aos três, sete e vinte e oito dias cura. As misturas do tipo 3, tiveram 

como objetivo confirmar ou rebater os resultados obtidos nas misturas anteriores. Foram 

então, testadas as mesmas variáveis para um teor de cinza/solo 

apenas aos sete dias. Destas excluem

RoadCem®, que tal como as misturas tipo 2,também foram testadas em três momentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparação das tensões obtidas em solo natural e solo estabilizado

COMPARAÇÃO RESULTADOS 

O solo que veio a ser utilizado ao longo do programa experimental foi o solo do tipo C. 

se por ser um solo bem graduado com fração fina 43,8%,

de 6,5% teor ótimo de água de 8,2% e uma densidade seca máxima 

A partir do solo C foram feitas misturas com dois tipos de formulação, tipo 2 com 15% 

de cinzas adicionadas e tipo 3 com 10% de cinzas. Nas primeiras incluíram

, num total de dez, sem cinzas volantes e nas segundas, dois 

melhorados com cimento e RoadCem® num total de oito. Observando os resultados em 

ambos os tipos de mistura (Figura 4.27), constata-se que o tipo 2, com maior relação 

cinza/solo teve resultados geralmente melhores. 

Existe maior amostragem do tipo 2, pois as misturas deste tipo foram pensadas 

todas as variáveis (cinza, cal, ativador e cloreto de sódio) em estudo, tendo 

sido ensaiadas aos três, sete e vinte e oito dias cura. As misturas do tipo 3, tiveram 

confirmar ou rebater os resultados obtidos nas misturas anteriores. Foram 

as mesmas variáveis para um teor de cinza/solo inferior e ensaiadas 

apenas aos sete dias. Destas excluem-se as amostras melhoradas com cimento e 

, que tal como as misturas tipo 2,também foram testadas em três momentos.
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solo natural e solo estabilizado 

O solo que veio a ser utilizado ao longo do programa experimental foi o solo do tipo C. 

bem graduado com fração fina 43,8%, índice 

teor ótimo de água de 8,2% e uma densidade seca máxima 

A partir do solo C foram feitas misturas com dois tipos de formulação, tipo 2 com 15% 

Nas primeiras incluíram-se três 

sem cinzas volantes e nas segundas, dois espécimenes 

Observando os resultados em 

se que o tipo 2, com maior relação 

Existe maior amostragem do tipo 2, pois as misturas deste tipo foram pensadas de forma 

em estudo, tendo 

sido ensaiadas aos três, sete e vinte e oito dias cura. As misturas do tipo 3, tiveram 

confirmar ou rebater os resultados obtidos nas misturas anteriores. Foram 

inferior e ensaiadas 

se as amostras melhoradas com cimento e 

, que tal como as misturas tipo 2,também foram testadas em três momentos. 
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De entre as dezoito misturas testadas, aquelas que alcançara

altos pertencem ao tipo 2 (

(S3.3L4, S3.3L5 e S3.3L6), têm em comum com as anteriores o facto de conterem 

simultaneamente (cinza + cal + ativador). As misturas com piores resultados nã

contêm pelo menos um desses materiais.

O pior valor de resistência registado em ambos os tipos de formulação (S3.4L1)

respeito a uma mistura melhorada com cimento e RoadCem

Figura 4.27 - (UCS) Tensões máximas obtidas para as misturas tipos 2 e 3

 

No cômputo geral todas as variáveis em estudo tiveram efeitos positivos no que refere 

ao ganho de resistência, todas aceleram as reações de estabilização de solos, mas em 

momentos diferentes como 

resistência aferidos. 

O ativador, concretamente relação Na

eficaz, proporcionou um crescimento praticamente contínuo, partindo de um 

125% aos três dias de cura até atingir os 209%.
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De entre as dezoito misturas testadas, aquelas que alcançaram níveis de 

pertencem ao tipo 2 (S3.3L1, S3.3L2, S3.3L3). As melhores amostras do tipo 3 

(S3.3L4, S3.3L5 e S3.3L6), têm em comum com as anteriores o facto de conterem 

simultaneamente (cinza + cal + ativador). As misturas com piores resultados nã

contêm pelo menos um desses materiais. 

O pior valor de resistência registado em ambos os tipos de formulação (S3.4L1)

respeito a uma mistura melhorada com cimento e RoadCem®, aos três dias de cura.

(UCS) Tensões máximas obtidas para as misturas tipos 2 e 3

as variáveis em estudo tiveram efeitos positivos no que refere 

, todas aceleram as reações de estabilização de solos, mas em 

ferentes como se pode notar na Figura 4.28 que resume os incrementos de 

concretamente relação Na2O/cinza de 0,71 revelou-se de longe o mais 

, proporcionou um crescimento praticamente contínuo, partindo de um 

125% aos três dias de cura até atingir os 209%.  
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m níveis de resistência mais 

S3.3L1, S3.3L2, S3.3L3). As melhores amostras do tipo 3 

(S3.3L4, S3.3L5 e S3.3L6), têm em comum com as anteriores o facto de conterem 

simultaneamente (cinza + cal + ativador). As misturas com piores resultados não 

O pior valor de resistência registado em ambos os tipos de formulação (S3.4L1), diz 

, aos três dias de cura. 

(UCS) Tensões máximas obtidas para as misturas tipos 2 e 3 

as variáveis em estudo tiveram efeitos positivos no que refere 

, todas aceleram as reações de estabilização de solos, mas em 

os incrementos de 

de longe o mais 

, proporcionou um crescimento praticamente contínuo, partindo de um incremento 



A adição de cloreto de sódio

endurecimento, contudo a partir do momento em que estas se desencadeiam, verifica

um crescendo de resistência.

Figura 4.28 – Incremento de resistência

Figura 4.29 - Incremento de resistência devido à adição conjunta de 
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cloreto de sódio retardou o início das reações que promovem o 

endurecimento, contudo a partir do momento em que estas se desencadeiam, verifica

um crescendo de resistência. 

Incremento de resistência devido à adição cloreto de sódio, cal e 

Incremento de resistência devido à adição conjunta de cloreto de sódio
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retardou o início das reações que promovem o 

endurecimento, contudo a partir do momento em que estas se desencadeiam, verifica-se 

 

, cal e ativador 

 

cloreto de sódio e ativador 



AUMENTO DA VELOCIDADE DAS REÇÕES NA ACTIVAÇÃO ALCALINA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

78 

O emprego de cal também proporciona um incremento substancial e imediato de 

resistência sucedido de uma retração, 42-10%, retomando lentamente o crescimento até 

ao termo dos vinte e oito dias. Contudo a ação da cal está dependente da utilização 

conjunta com ativador, pois como se percebe pela Figura 4.29, o incremento aos vinte e 

oito dias devido à adição de cal sobe 10% para 26%, caso haja ativador. 

Tabela 4.7 - Incrementos de resistência promovidos pelos aditivos 

Aditivo 
Incremento de resistência (%) 

3 dias  7 dias 28 dias 

+ 1% NaCl -11 13 46 

c/ Ativador 125 159 209 

+ 5% CaO 42 10 20 

+5% CaO s/Ativador 21 6 10 

+5% CaO c/Ativador 59 12 26 
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5 - CONCLUSÃO 

5.1 - CONCLUSÕES GERAIS 

A ativação alcalina de cinzas volantes tem sido estudada ao longo das últimas décadas, 

porque este produto detém propriedades pozolânicas que o tornam interessante como 

material de engenharia. Acresce o facto de se tratar de um resíduo industrial, apelativo 

tanto sob o ponto de vista económico como o ambiental. 

Este trabalho teve por finalidade identificar o/s aditivo/s mais suscetíveis de acelerar o 

processo de ativação alcalina de cinzas volantes aplicada à estabilização de solos, 

especialmente em estágios iniciais de cura e tendo em vista a aplicação em obra, sem 

manipulação de temperatura. Para tal procedeu-se ao estudo prévio dos conceitos e 

variáveis inerentes ao tema, incluindo estabilização química de solos, aditivos 

tradicionais como cimento ou a cal e os mais recentes em estudo. 

A partir de um solo arenoso fizeram-se misturas com 15% e 10% e de cinzas volantes, 

nas quais se experimentou as variáveis: 5% ou 10% de cal, 0 ou 1% de cloreto de sódio, 

com ou sem ativador. Incluiu-se ainda duas misturas de solo estabilizado com cimento e 

RoadCem®, uma solução comercial. Todas estas misturas foram ensaiadas aos sete dias 

de cura à compressão uniaxial (UCS) e a maioria foi também aos três e vinte e oito dias 

de forma a uma relação tempo-resistência. Efetuaram-se também ensaios 

complementares de expansibilidade e triaxiais. 

Dos trabalhos executados retiraram-se as seguintes conclusões: 

- Os espécimenes com 15% de cinzas volantes, a maior quantidade testada, 

obtiveram os melhores resultados quer em resistência uniaxial, quer em compressão 

triaxial. O acréscimo de 5% em teor de cinzas produziu um incremento de resistência 

igual a 134% aos sete dias de cura. Para a tensão de confinamento de 100kPa a 

composição com 15% de cinzas atingiu uma tensão máxima catorze vezes superior à 

conseguida em solo natural; 
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- A relação cinza/solo influiu na resistência adquirida, que foi tanto maior 

quanto essa relação. Contudo os efeitos de uma baixa relação cinza/solo foram 

contrariados devido à adição conjunta de cal e ativador conforme os resultados obtidos 

para amostra S3.3L6; 

- O ganho de força promovido pela cal foi sempre mais alto aos três dias de cura, 

aos sete dias verificou-se uma quebra que foi recuperada até aos vinte e oito dias. Por si 

só, induziu acréscimos de resistência relativamente reduzidos, particularmente baixos 

em misturas de apenas solo, cal e água. Quando combinada com cinzas e ativador, o 

aumento de 5% do teor em cal proporcionou um incremento de resistência aos vinte e 

oito dias de 26% ao invés de 10%; 

-A adição de 1% de cloreto de sódio provocou um abaixamento de resistência 

aos três dias, retardando o progresso das misturas, cujo incremento foi progressivamente 

aumentado até atingir os 46% aos vinte e oito dias de cura. O cloreto de sódio melhorou 

todas as misturas a que foi adicionado, mais significativamente as misturas de cinzas e 

cal do que aquelas que continham e cinzas ativadas; 

-A melhor mistura estabilizada com (cimento + RoadCem®) obteve resultados 

cerca de três vezes inferiores às respetivas médias de tensões para todas outras misturas 

sem estes componentes; 

-O ativador foi composto por uma relação silicato de sódio/hidróxido de sódio 

de 0,50 e concentração de hidróxido de sódio de 12,5 molal, tendo a razão Na2O/cinzas 

sido fixada em 0,71. O ativador foi de entre os parâmetros testados, o melhor sucedido. 

A presença da razão Na2O/cinzas igual 0,71 nas misturas revelou-se muito vantajosa em 

todos os momentos considerados. A sua adição resultou em incrementos sempre 

superiores a 125%, culminando em 209% aos vinte e oito dias; 

Assim se estabelece, que a estabilização de solo por meio de ativação alcalina, 

idealmente deverá ser efetuada com cinza, cal e ativador alcalino. Destaca-se que as 

velocidades das reações de ativação alcalina podem ser aumentadas ou reduzidas 

dependendo da composição da mistura. Caso não haja necessidade de garantir um ganho 

imediato de força, a adição de cloreto de sódio deve ser considerada. 
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Ficou devidamente esclarecido que a razão Na2O/cinzas de 0,71, a cal e o cloreto de 

sódio aceleram as reações de ativação alcalina, por esta ordem e à temperatura 

ambiente, ficando assim cumprido o objetivo deste trabalho. 

5.2 - DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Os resultados obtidos neste trabalho, não só confirmam, como categorizam os 

resultados de trabalhos anteriores a respeito de determinados aditivos empregues em 

estabilização de solos com cinzas ativadas, no entanto levantam questões que os dados 

coletados não permitem responder. 

Fica por explorar a evolução desses aditivos para valores médios de relação cinza/solo 

mais baixos de entre os estudados (0,14). 

O ativador utilizado, com relação óxido de Na2O/cinza de 0,71 e concentração de 

hidróxido de sódio de 12,5 molal, pareceu contrariar a tendência de retardamento das 

reações exibida pelo cloreto de sódio, bem como a retração de resistência aos sete dias 

devida à adição de cal. A possibilidade de este resultado ser obtido utilizando um 

aditivo mais económico, com menor relação Na2O/cinza e/ou menor concentração de 

hidróxido de sódio carece de estudo. 

A generalidade das misturas testadas a partir do solo arenoso obteve resultados 

superiores aos conseguidos com (solo + cimento + RoadCem®). Seria interessante não 

só replicar os testes efetuados utilizando um solo mais reativo, como estabelecer a 

comparação dos aditivos aqui testados com outras soluções industriais. 
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