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Devido ao aumento do número de automóveis rodando pelas estradas brasileiras, faz-se 

necessário que além de um número maior de rodovias esteja disponível para atender essa 

demanda, que as mesmas tenham um tempo de vida útil considerado longo. Novas técnicas para 

melhoria do pavimento estão sendo constantemente estudadas. As melhorias podem ser feitas 

não somente na camada de rolamento, mas também nas demais. Com o reforço de subleito, sub-

base e base pouco deformáveis sob os quais o pavimento será executado, evita-se a ocorrência 

precoce de graves patologias, como a abertura de trincas e fissuras ou o afundamento do 

pavimento. O emprego de um estabilizador, como a cal, nas camadas de solo é uma das soluções 

adotadas para dar maior estabilidade ao pavimento. A cal modifica as propriedades mecânicas 

e volumétricas dos solos, tornando a camada mais durável e estável.  

Nesse trabalho pretende-se estudar o comportamento de dois tipos de solo modificados com 

duas cales, variando o seu teor. Os solos usados neste estudo, um do Rio de Janeiro e outro de 

São Paulo, foram caracterizados através dos ensaios de Análise Granulométrica (ABNT NBR 

7181), Limites de Atterberg (ABNT NBR 7180 e ABNT NBR 6459) e pelo ensaio de Peso 

Específico Real dos Grãos (ABNT NBR 6508). Das cales, calcítica e dolomítica, foram feitos 

os ensaios de caracterização química. As cales usadas são do tipo hidratada. Das misturas solo-

cal, foram realizados ensaios de determinação de pH (ABNT NBR 7353), Limites de Atterberg, 

Compactação (ABNT NBR 7182) e por fim, os ensaios de Durabilidade (adaptação do Método 

Iowa (1958) de ensaio de durabilidade).  

Na caracterização dos solos conclui-se que o solo encontrado no município de Silva Jardim, 

que fica nas Baixadas Litorâneas, no estado do Rio de Janeiro, terá suas propriedades 

melhoradas visto que é um solo expansivo. E que o solo de Saltinho, São Paulo, tem um alto 

índice de plasticidade, IP=28, e é ainda mais expansivo que o anterior. Por esse motivo também 

terá suas propriedades modificadas. Ambos os solos são extremamente finos, com a 

porcentagem de silte + argila acima de 50% do total de material ensaiado.  

Dentre os resultados mais importantes obtidos na caracterização das cales estão os teores de 

óxido de cálcio e magnésio. A cal calcítica tem 0,55% de óxido de magnésio e 73,08% de óxido 

de cálcio, e a cal dolomítica tem 31,1% de óxido de magnésio e 45,22% de óxido de cálcio. 

Para as misturas solo-cal, através dos resultados da determinação do pH e dos Limites de 

Atterberg definiu-se quais seriam os teores de cal, 3% e 5%, usados na mistura. E através do 

Ensaio de Compactação, definiu-se os teores de umidade ótima e o peso específico aparente 

seco máximo do solo. Quanto a durabilidade, o objetivo é que a relação entre as resistências, 

dos corpos de prova que passarem por ciclos de molhagem e secagem seja de no mínimo 80% 

do valor da resistência dos corpos de prova que ficarem apenas em cura úmida. As misturas que 

satisfazerem essa condição estarão aptas quanto à durabilidade. 

 

 

 

 

 


