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Resumo  

O melhoramento de solos por mistura mecânica, conhecido por Soil Mixing (SM), consiste na 

desagregação do solo e mistura íntima entre este e um ligante. Entre as vertentes do SM, o Deep 

Mixing Method abrange a produção de corpos volumétricos de geometrias controladas com 

comprimento entre 3 a 50 metros. Tratando-se de uma execução em profundidade, o controlo de 

qualidade é mais complexo, nomeadamente no que diz respeito à geometria dos elementos, às suas 

propriedades mecânicas e à sua homogeneidade ao longo do volume.  

A presente dissertação tem como objetivos o estudo das propriedades físicas e do comportamento 

mecânico de um solo arenoso após a sua mistura com uma calda de cimento, bem como a utilização 

de ensaios geofísicos para estimar as suas propriedades mecânicas. Foi elaborado um plano de 

trabalho que contempla a caracterização física e mecânica da mistura solo-cimento para três dosagens 

de cimento, 150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3, em quatro idades, 3,7,14 e 28 dias. Foi também 

caraterizada a calda de cimento no estado fresco e no estado endurecido 

Os resultados mostraram que as propriedades físicas e o comportamento mecânico são fortemente 

influenciados pela dosagem de cimento da mistura. As propriedades mecânicas evoluem positivamente 

no tempo com tendência a abrandar, mostrando que o tempo é também, como esperado, um fator com 

influência. 

Verifica-se também que as propriedades geofísicas apresentam correlação satisfatória com as 

propriedades mecânicas das misturas e com a sua dosagem de cimento, revelando potencial para 

serem utilizadas no controlo de qualidade.  
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Abstract 

Ground improvement through mechanical mixing, known as Soil Mixing (SM) involves disturbing the soil 

and mix it with a binder. In one of its methods, the Deep Mixing Method, volumetric bodies with 3 to 50 

meters length and controlled geometries are produced. Due to the constrained conditions that the soil-

cement bodies are executed, there’s an important degree of uncertainty in the quality control and quality 

assurance in regard to the geometry, mechanical properties and homogeneity of the soil-cement bodies. 

The main goals of this work are studying both the physical properties and the mechanical behavior of a 

sandy soil mixed with cement grout, as well as the application of geophysical tests to estimate its 

mechanical properties. Thus, it was designed a work plan that integrated the physical and mechanical 

characterization of three soil-cement mixtures, each with different cement dosage, 150 kg/m3, 250 kg/m3 

and 350 kg/m3 at 3,7,14 and 28 days. The grout was also characterized in its fresh and hardened state. 

The results showed that physical properties and the mechanical behavior are strongly influenced by the 

cement dosage pf the mixture. In the first 28 days of cure, the mechanical properties improve at a 

decreasing rate as time goes by. This confirms that time is, as expected, a factor with influence. 

Lastly, it was observed a high level of correlation between the results of geophysical and mechanical 

tests, proving that the former has potential to estimate the latter, as well as to indicate the cement dosage 

of the mixture. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O controlo de qualidade e controlo de execução no melhoramento de solos por mistura mecânica de 

uma calda com propriedades ligantes envolve a realização de ensaios de campo e de laboratório nas 

fases de projeto e de pós-execução, além de operações de monitorização em tempo real durante a 

fase de execução. Em fase de execução, a definição da solução é um processo iterativo até ao 

estabelecimento dos parâmetros de dimensionamento, nomeadamente no que se refere à geometria 

dos elementos de solo melhorado, às suas propriedades relevantes para os requisitos funcionais do 

projeto, e à formulação da calda.  

A presente dissertação enquadra-se no processo de controlo de qualidade e controlo de execução, 

procurando reproduzir em laboratório o material que resulta da mistura mecânica in situ entre uma calda 

de cimento e um solo arenoso. O procedimento experimental foi realizado sob condições estabelecidas 

pela empresa Opway, nomeadamente o solo utilizado, uma areia extraída de um campo de testes da 

empresa; o tipo de cimento da calda, cimento Portland NP EN 197-1 - CEM I 42,5 R; e a relação a/c da 

calda, que foi de 0,6. Foi também estabelecido que seriam produzidas misturas solo-cimento com 

diferentes dosagens de ligante, de forma a abranger a heterogeneidade do volume de solo tratado, 

uma vicissitude dos vários processos de melhoramento de solos em que se recorre à mistura solo-

ligante. 

As condições estabelecidas pela empresa Opway e os materiais fornecidos derivam do projeto, 

financiado pela empresa Parque Escolar (referência Proj.IDI Empreitada n.º 13229), que se designa 

“Utilização de ensaios não destrutivos na aferição do diâmetro e integridade de colunas construídas em 

jet-grouting complementados com ensaios de laboratório para a caracterização do comportamento 

hidromecânico da mistura resultante da aplicação desta técnica”. Este projeto, que se enquadra na 

técnica do jet grouting, previa a realização de colunas com calda de cimento CEM I, num campo de 

testes, em que o objetivo seria a quantificação, por intermédio de ensaios in situ não destrutivos, do 

diâmetro das colunas. Os ensaios de campo seriam complementados por ensaios laboratoriais em 

amostras produzidas com material semelhante às condições de campo.  

1.2 OBJECTIVOS 

A presente dissertação teve como objetivos o estudo dos efeitos da ação de uma calda de cimento 

Portland NP EN 197-1 - CEM I 42,5 R, com relação a/c=0,6, nas propriedades físicas, mecânicas e 

geofísicas de um solo arenoso, quando misturados mecanicamente. Pretendeu-se analisar a influência 

da idade e da dosagem de ligante nas propriedades do solo melhorado, tendo-se para tal produzido 

misturas com dosagens de cimento crescentes (150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3) que foram 

ensaiados aos 3,7,14 e 28 dias de idade. 
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No tratamento de resultados procura-se relacionar as propriedades, de forma a obter equações de 

correlação. Considera-se particularmente relevante estudar a relação entre as propriedades geofísicas 

e a dosagem de ligante das misturas, e entre a primeira e as propriedades mecânicas, dado que os 

ensaios geofísicos apresentam a vantagem de serem não destrutivos e poderem ser utilizados como 

ferramenta de controlo de qualidade. 

Para complementar a análise foi caracterizada a calda no estado fresco e no estado endurecido. O solo 

foi caracterizado no âmbito no trabalho de Néri (2013). 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O texto encontra-se organizado em seis capítulos, que contemplam a introdução, a exposição de 

conceitos teóricos, a apresentação do procedimento experimental, a análise dos resultados obtidos e, 

por último, as conclusões do estudo.  

Capítulo 1 – Introdução. O tema é contextualizado e são apresentados os objetivos. 

Capítulo 2 – Melhoramento de solos por Deep Mixing. São apresentadas as variantes técnicas do 

Deep Mixing, é descrito o processo construtivo, o âmbito de utilização do método e é efetuada a análise 

das vantagens e desvantagens da sua utilização. Seguidamente, é feita uma caracterização das caldas 

de cimento utilizadas no método, nomeadamente a sua composição, comportamento no estado fresco 

e processo de endurecimento. 

Capítulo 3 – Avaliação da ação de caldas de cimento no melhoramento de solos por Deep Mixing. 

Neste capítulo, é descrito o processo de melhoramento do solo, é analisada a evolução das 

propriedades mais relevantes para o comportamento do material do ponto de vista dos requisitos 

funcionais do projeto de Deep Mixing, e são descritos os procedimentos de Garantia e Controlo de 

Qualidade desta técnica. São descritos os principais condicionantes ao dimensionamento da solução e 

ao processo construtivo, bem como os ensaios mais frequentemente realizados, com particular ênfase 

nos ensaios não destrutivos, que têm sido mais intensivamente estudados nos últimos anos, 

nomeadamente o ensaio de propagação de ultrassons e o ensaio de resistividade elétrica, que foram 

utilizados no procedimento experimental da presente dissertação. 

Capítulo 4 – Procedimento experimental. É feita a apresentação do plano de trabalhos, bem como a 

descrição dos materiais, dos provetes e dos ensaios utilizados. 

Capítulo 5 – Apresentação e análise de resultados. Procede-se à caracterização da calda de 

cimento no estado fresco e no estado endurecido. As misturas solo-cimento são caracterizadas do 

ponto de vista físico, mecânico e geofísico, enfatizando-se a análise à influência da idade e da dosagem 

de ligante na evolução das suas propriedades, bem como à correlação entre estas, estabelecendo-se 

equações de correlação. 

Capítulo 6 – Conclusões e propostas para desenvolvimentos futuros. O último capítulo reúne as 

principais conclusões do estudo realizado e propostas para o desenvolvimento de estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 MELHORAMENTO DE SOLOS POR DEEP MIXING 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O capítulo 2 tem como objetivo a revisão dos métodos e dos ligantes mais comuns no melhoramento 

de solos, bem como a descrição mais detalhada do Deep Mixing (DM). São apresentadas as variantes 

tecnológicas do método, o processo de execução, o âmbito de utilização e a análise das suas 

vantagens e desvantagens. O capítulo procede também à descrição das caldas de cimento utilizadas 

no DM quanto à sua composição, características no estado fresco e no estado endurecido. 

2.2 PRINCIPAIS MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE SOLOS  

De uma forma geral, o melhoramento de solos tem o propósito de incrementar a resistência mecânica, 

diminuir a sua deformabilidade e/ou diminuir a sua permeabilidade. Existem diferentes abordagens 

entre as quais se destacam os métodos de: (i) compactação por energia mecânica, como a 

compactação superficial, dinâmica e a vibroflutuação; (ii) consolidação, como o método de pré-carga 

ou drenos verticais; (iii) reforço/substituição, como a vibrosubstituição ou a remoção/substituição do 

solo original; (iv) estabilização térmica, de aquecimento e de congelação, e (v) os métodos que 

promovem a introdução de um ligante no solo através de injeção ou por mistura mecânica. Os objetivos 

a atingir, o tipo de solo e outras condicionantes do projeto definem a utilização de um destes métodos 

ou uma combinação dos mesmos. No que diz respeito aos métodos de introdução de um ligante no 

solo, estes agrupam-se em quatro tipologias que se descrevem em seguida. Pode consultar-se no 

anexo A.1 uma ilustração destas tipologias. 

O hidrofracture grouting é um método que consiste na rotura hidráulica, intencional e controlada, do 

solo através da injeção a alta pressão (até cerca de 4 MPa) de caldas (Warner, 2004). A existência de 

tal esqueleto, composto por um material de rigidez muito superior à do solo, reforça as propriedades 

mecânicas e a impermeabilidade da camada de solo (Moseley & Kirsch, 2004). De acordo com Moseley 

& Kirsch (2004), o método é utilizado na prevenção de assentamentos resultantes da ampliação de 

uma superestrutura já existente e na estabilização ou compensação de assentamentos.  

O compaction grouting envolve a realização de injeções pontuais a alta pressão (1 a 5 MPa) de calda 

de cimento pastosa, semelhante a uma argamassa, criando aglomerados de massa homogénea que 

não se mistura com o solo e que, ao expandir-se, mobiliza e compacta o solo adjacente, aumentando 

o seu peso volúmico aparente seco (ɣd). O método tem sido utilizado com sucesso em vários tipos de 

solo e em profundidades até cerca de 120 metros. O seu âmbito de aplicação tem abrangido projetos 

de intervenção em assentamentos de estruturas (Warner, 2004).  

O permeation grouting envolve o preenchimento dos vazios do solo sem provocar deformação da 

massa de solo ou modificar a configuração da estrutura porosa. A introdução de uma calda com 

propriedades ligantes irá reforçar a ligação entre as partículas do solo, criando um material solo-ligante 



 
 

4 
 

com maior peso volúmico, propriedades mecânicas de valor superior e menor permeabilidade (Warner, 

2004). O método é utilizado sobretudo como solução temporária em escavações.  

Por último, os métodos que promovem a desagregação do solo e a mistura íntima com uma calda, 

considerando-se que há substituição parcial do solo por um novo material. Entre estes, destaca-se o 

Jet Grouting e o Soil Mixing. 

O Jet Grouting consiste na aplicação de um jato a alta velocidade, que provoca a desagregação do 

solo ou de rocha branda e a sua substituição parcial por um agente com propriedades ligantes. O 

resultado é um novo material, composto pela mistura do solo e do agente referido, que se materializa 

em corpos estruturais de geometria controlada. As colunas e os painéis são os mais comuns e podem 

ser replicados lado a lado para formarem diafragmas (estrutura em parede), placas (estrutura horizontal 

formada essencialmente por elementos verticais), elementos em forma de cobertura/toldo e blocos 

(estruturas tridimensionais) (EN 12716, 2001). A aplicação do jet grouting melhora a resistência 

mecânica do solo, de forma a suportar o estado de tensões provocadas por um incremento de carga 

ou alívio por escavação, e reduzir a permeabilidade do meio (Xanthakos et al., 1994). 

O Soil Mixing, à semelhança do Jet grouting, promove a mistura entre o solo e um ligante, resultando 

na produção de corpos volumétricos de geometrias controladas. Contudo, neste método a mistura é 

obtida por processos mecânicos. O Soil Mixing subdivide-se em dois métodos: O Shallow Mixing 

Method (SMM) e o Deep Mixing Method (DMM). O primeiro, também referido como “mass stabilisation”, 

aplica-se no melhoramento de camadas superficiais de solo com poucos metros de espessura (até 5 

metros), como sedimentos dragados e solos húmidos com elevado teor de matéria orgânica. O segundo 

é utilizado na estabilização de solos a uma profundidade de 3 a 50 metros. É mais frequentemente 

utilizado que o SMM e como tal a sua metodologia e tecnologia conheceu maior desenvolvimento 

(Moseley & Kirsch, 2004). No subcapítulo 2.4 apresenta-se maior detalhe sobre este método. 

2.3 LIGANTES UTILIZADOS NO MELHORAMENTO DE SOLOS 

O melhoramento de solos envolve a introdução de um material aglutinador e quimicamente reativo, no 

estado anidro ou sob a forma de calda. Tal material, designado de ligante, é introduzido no solo de 

forma a preencher, homogeneizar, impermeabilizar, consolidar e/ou melhorar as propriedades 

mecânicas do meio (Toumbakari, 2002). A escolha da composição e formulação do ligante depende 

das características e propriedades do solo e também, dos objetivos que se pretende atingir no projeto 

de melhoramento do solo (Nonveiller,1989).  

A utilização de ligantes do estado anidro está associada aos métodos de DM por via seca, em que este 

é introduzido no solo através da ação de transporte por ar comprimido. Dependendo do tipo de solo, 

pode ser utilizada mistura de cal e cimento, mistura de cimento e escória de alto-forno, mistura de cal 

e gesso, ou apenas cimento (BS EN 14679, 2005). No que diz respeito às caldas, estas podem agrupar-

se, genericamente e de acordo com a sua composição, em caldas químicas e caldas de base 

cimentícia.  
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De entre as caldas químicas, a solução à base de silicatos é a mais utilizada. É composta por silicato 

de sódio dissolvido em água e por um agente endurecedor, podendo este último ser um ou uma 

combinação de sais inorgânicos (cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio, aluminato de sódio e o sulfato 

de cálcio), ésteres orgânicos e estabilizadores (cimento Portland, a cinza volante classe C e o cimento 

de escória). Existem ainda as caldas de acrilamida e as caldas de lignossulfonato (Kutzner, 1996).  

A utilização das caldas químicas está associada aos métodos de injeção mais tradicionais de injection 

grouting apresentados no subcapítulo 2.2. Nesse âmbito, as caldas químicas têm grande capacidade 

de penetração nos vazios do solo devido à reduzida dimensão das suas partículas, o que faz com que 

o seu âmbito de aplicação se estenda a solos menos permeáveis. Após a cura, as caldas químicas 

apresentam um coeficiente de permeabilidade (k) de 5x10-9 cm/s (Kutzner C., 1996) e a sua resistência 

à compressão simples varia entre 0,5 a 9 MPa, dependendo da sua composição e temperatura (Warner, 

2004). Deste modo, as caldas químicas são indicadas quando se pretende reduzir a permeabilidade do 

solo e quando a resistência mecânica do solo melhorado pretendida é reduzida ou não é condicionante.  

No que diz respeito às caldas cimentícias, são utilizadas em todos os métodos apresentados. Dada a 

sua resistência mecânica superior, são indicadas para projetos em que a resistência mecânica seja um 

requisito funcional relevante. No subcapítulo 2.5 apresenta-se uma descrição mais detalhada deste tipo 

de caldas, quando aplicadas no âmbito do DM. 

2.4 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DEEP MIXING 

2.4.1 VARIANTES DO MÉTODO 

Este método começou por ser utilizado na Suécia e no Japão na década de 70 do século XX. Contudo, 

a generalização da sua utilização remonta sobretudo à última década do século XX (Moseley & Kirsch, 

2004). A necessidade de adaptação às características geológicas e geotécnicas das regiões em que o 

método foi utilizado levou ao desenvolvimento de diversas variantes, que se distinguem entre si, 

essencialmente pela forma de introdução do ligante no solo, por via húmida ou seca. 

Nos métodos por via seca, o ligante é transportado por ar comprimido e é introduzido no solo no seu 

estado anidro, em partículas finamente moídas ou em partículas de maior dimensão. Nos métodos por 

via húmida, o ligante é misturado com água, sendo introduzido na forma de calda. 

Há também variantes do método em função do modo de realização da mistura entre o ligante e o solo. 

A mistura pode ser realizada por via exclusivamente mecânica, por via de movimento giratório aplicado 

por pás de mistura, ou, em alternativa, apenas no método húmido, por via mecânica em simultâneo 

com a energia cinética do Jet. Há também diferenças quanto à configuração das pás de mistura nas 

hastes, uma vez que podem estar ao longo de todo o eixo ou apenas na sua extremidade inferior. No 

anexo A.2 pode consultar-se a classificação detalhada dos métodos de DM. 

Uma vez que na presente dissertação o procedimento experimental procura caracterizar o material 

resultante da intervenção por DM por via húmida, procede-se nos subcapítulos 2.4.2 e 2.4.3 à descrição 
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dos aspetos tecnológicos da sua execução, bem como à apresentação de alguns exemplos de 

aplicação e das suas vantagens e desvantagens. São apresentados o Deep Soil Mixing (DSM) utilizado 

na Europa e nos Estados Unidos da América e o Cutter Soil Mixing (CSM), que tem origem em França 

e na Alemanha.  

2.4.2 TECNOLOGIA E EXECUÇÃO  

A infraestrutura para a realização do DM por via húmida envolve o estaleiro e um equipamento de 

furação e mistura. O esquema de procedimentos inicia-se no estaleiro, onde é realizada a produção e 

alimentação da calda ao equipamento de furação e mistura. O estaleiro necessita de possuir silos de 

armazenamento dos ligantes; um tanque para armazenamento de água; uma central de fabrico da 

calda onde é realizada a mistura dos componentes a partir da formulação estabelecida; um tanque de 

armazenamento temporário da calda produzida, que mantém a calda em agitação de forma a preservar 

a viscosidade inicial e retardar o início de presa; unidades de bombas para impulsionar a calda; 

tubagens de ligação ao equipamento de furação e mistura; e um gerador de energia elétrica. Caso seja 

utilizada bentonite, é necessário existir um reservatório agitador de bentonite, por via das propriedades 

tixotrópicas do material. Em alguns casos deverá também existir no estaleiro uma unidade de controlo 

onde estão instalados os equipamentos de monitorização dos parâmetros de execução. Noutros casos 

a monitorização é feita diretamente no equipamento de furação e mistura (Peixoto, 2015). 

No DSM, o equipamento de furação e mistura é um sistema de eixos verticais constituído por 1 a 4 

hastes rotativas espaçadas, usualmente, 0,9 metros e que apresenta capacidade para atingir 

profundidades de até 35 metros (Moseley & Kirsch, 2004). No topo do equipamento está montada a 

cabeça de rotação que imprime movimento ao sistema de eixos (figura 2.1a). Quando o equipamento 

tem mais de uma haste, estas são mantidas em paralelo por braçadeiras instaladas ao longo da vertical. 

É possível ajustar o espaçamento entre as hastes de modo a permitir a produção de colunas 

sobrepostas, o que facilita a produção de painéis contínuos ou blocos. O diâmetro das colunas 

produzidas varia entre 0,4 a 1 metro (Peixoto, 2015). No que diz respeito às ferramentas de agitação é 

utilizada a tecnologia de trado contínuo (figura 2.1b) ou descontínuo, existindo ainda sistemas com pás 

inclinadas localizadas acima da cabeça de corte. Na maioria dos sistemas deste tipo a calda é 

introduzida por bocas de injeção na extremidade de cada haste (Moseley & Kirsch, 2004).  

O sistema CSM é uma combinação entre a tecnologia de hidrofresa com rotação de duas rodas 

cortantes segundo um eixo horizontal, e o sistema de Soil Mixing convencional com rotação em eixos 

verticais. É utilizado um equipamento de base de rastos com torre (figura 2.1c) equipado com uma vara 

Kelly, que permite atingir profundidades até 35 metros, e uma cabeça de corte e mistura cutter (figura 

2.1d). Em alguns casos especiais, o cutter pode ser suspenso por um sistema de cabos que permite 

atingir profundidades até 80 metros. Existem 2 tipos de cutters, o tipo 1 com suporte de 4 dentes que 

apresenta maior eficiência na mistura do ligante com o solo, e o tipo 2 com suporte de 3 dentes que 

possui maior capacidade de corte do solo. Neste método, dada a geometria do cutter, são produzidos 

painéis retangulares com 2,4 a 3,3 m2, que ao serem concebidos continuamente dão origem a cortinas 
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retangulares. A desagregação do solo é feita por discos de corte com rotação em sentidos opostos, 

acionados hidraulicamente, e ajudados pelo peso do equipamento (Peixoto, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O procedimento de execução inicia-se com o posicionamento do equipamento de furação e mistura 

(figura 2.2). Em seguida, as pás iniciam a desagregação do solo por rotação e movimento descendente 

das hastes. Simultaneamente, o ligante é introduzido no solo pelos bicos de injeção. A introdução do 

ligante pode ser feita apenas na fase ascendente do movimento das hastes, ou também na fase 

descendente, sendo esta última vertente mais comum nos métodos por via húmida, permitindo tirar 

partido do efeito lubrificante da calda, o que ajuda na desagregação do solo e é benéfico para a 

homogeneidade do elemento de solo-cimento (BS EN 14679, 2005; Correia, 2011; Moseley & Kirsch, 

2004). Após atingir a cota de fundo prevista em projeto, as ferramentas de mistura mantêm-se em 

rotação e é repassado o último metro produzido de forma a garantir um contacto robusto com a camada 

rígida de fundo. Em seguida, as ferramentas de mistura alteram o sentido de rotação e as hastes iniciam 

um movimento ascendente e contínuo até todo o comprimento do elemento estar executado. Durante 

a execução, ocorre afluência de refluxo à superfície, que deverá ser recolhido com recurso a uma 

retroescavadora (Moseley & Kirsch, 2004). Se aplicável, poderá estar prevista a instalação de armadura 

tirando partido do seu peso próprio e com auxílio de uma grua.  

 

  

Posicionamento 
Tratamento do 

fundo de escavação 
Conclusão 

Fase  

ascendente 

Fase 

descendente 

Penetração 
Motor 

Hastes  

Calda
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Calda
s 

 
Ferramentas 
de mistura 

Figura 2. 1 – a) Sistema de eixos verticais; b) Sistema de trado contínuo de eixo triplo com diâmetro 

de 0,55 m c) Sistema de vara telescópica CSM; d) Ferramentas de desagregação e mistura CSM 

(Moseley & Kirsch, 2004; Masaki & Masaaki, 2013; Peixoto, 2015).  

c) d) a) b) 

Figura 2. 2 - Processo de execução do DM por via húmida. Adaptado de Masaki & Masaaki (2013). 
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2.4.3 ALGUNS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

O DM é utilizado, sobretudo, na redução de assentamentos, no aumento da capacidade resistente do 

solo para suporte de fundações, na impermeabilização do solo e como solução de contenção. O campo 

de aplicação do método abrange soluções de caracter temporário ou permanente, tanto em obras 

marítimas como continentais (BS EN 14679, 2005).  

No âmbito de fundações, o método é utilizado para controlo de assentamentos e aumento da resistência 

mecânica. Para controlo de assentamentos é comum utilizarem-se colunas, isoladas ou combinadas. 

No caso do reforço de aterros para prevenção de assentamentos diferenciais e para aumentar a 

capacidade resistente do solo de fundação utilizam-se conjuntos de colunas (figura 2.3a). Também 

podem ser utilizadas para reforço de fundações de estruturas de contenção por gravidade (Moseley & 

Kirsch, 2004).  

No caso de serem usadas cortinas de contenção, é importante que as colunas apresentem resistência 

mecânica e rigidez elevadas, assim como suficiente resistência ao corte. A homogeneidade e a 

verticalidade das colunas são também fatores importantes para garantir o diâmetro previsto em projeto 

ao longo do comprimento pretendido. Pode observar-se na figura 2.3c a instalação das colunas ao 

longo da superfície de rotura esperada (Moseley & Kirsch, 2004). 

As cortinas impermeáveis são instaladas de modo a prolongarem-se até ao contacto com um estrato 

de menor permeabilidade. Neste âmbito, as aplicações são várias, como por exemplo nas fundações 

de barragens de terra ou de diques, ou para reabilitação. Na figura 2.3b pode observar-se um exemplo 

de uma obra de alteração a um dique em que a impermeabilização é garantida por uma cortina de 

colunas solo-cimento em conjunto com uma geomembrana. Também no caso da realização de 

escavações, as cortinas de suporte podem ter a função de impedir o acesso da água freática à frente 

de escavação (Moseley & Kirsch, 2004). Para este tipo de elementos, a resistência à compressão não 

confinada é tipicamente entre 0,5 a 3 MPa e a permeabilidade entre 10-8 e 10-9 m/s. Podem ser atingidas 

permeabilidades ainda mais reduzidas (10-9 a 10-10 m/s) se a composição da calda incluir bentonite e/ou 

pó de pedra argilosa e/ou cinzas volantes. Contudo, a adição destes materiais terá como consequência 

a redução da resistência mecânica (Moseley & Kirsch, 2004).  

O método é também bastante eficaz para a mitigação do potencial de liquefação em solos finos pouco 

compactos e saturados, sob a forma de cortina e sobretudo de grelha, uma vez que, as células criadas 

ajudam a reduzir a deformação, evitando efeitos laterais (figura 2.3d) (Moseley & Kirsch, 2004).  

Por último, no âmbito do controlo ambiental, são instaladas barreiras de contenção e são estabilizadas 

camadas de solos contaminados. As barreiras de contenção formam um perímetro parcial ou total em 

volta da área contaminada e são constituídas por cortinas impermeabilizantes, que têm o propósito de 

conter a passagem de fluidos poluídos para fora da zona contaminada. (Moseley & Kirsch, 2004).  
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2.4.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MÉTODO 

Moseley & Kirsch (2004) destaca a elevada produtividade e economia em projetos de grande escala, 

embora a execução dos elementos esteja limitada em profundidade. A variedade de padrões na 

disposição dos elementos possibilita o desenho de soluções com grande adaptação aos requisitos. 

Neste aspeto apenas não é possível a instalação de colunas inclinadas. Também apresenta limitações 

tecnologias e económicas quando é necessário estabilizar uma camada de solo em profundidade.  

O método aplica-se a obras de terra, junto de frente de água e a obras marítimas. Uma vez que a sua 

capacidade de produção está mais dependente da energia aplicada, os tipos de solo em que pode ser 

aplicado são mais abrangentes que os métodos de injeção tradicionais (figura 2.4). Neste aspeto, os 

métodos por via húmida permitem maior capacidade de desagregação do solo devido à maior 

capacidade de torque das pás e ao efeito lubrificante da calda. Entre esses, o CSM é aplicável em solos 

de rigidez elevada e com presença de material pedregoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 - Âmbito de aplicação do DM em função da granulometria do solo. Adapt. de Pinto (2015). 

(c) 

(a) 

(b) 

(d) 

Figura 2. 3 – a) Suporte de aterro para via rodoviária; b) Impermeabilização de dique; c) Estabilização de 

taludes, d) Melhoria da resistência lateral das fundações. Adaptado de Moseley & Kirsch (2004). 
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Na prática, verifica-se dificuldade em garantir a uniformidade das propriedades do solo melhorado ao 

longo do comprimento do elemento produzido. Em termos de eficiência do método de execução, na 

vertente húmida do método, há produção significativa de refluxo o que torna a frente de obra mais suja 

do que a que resulta de outros métodos. 

2.5 CALDAS DE CIMENTO UTILIZADAS NO DEEP MIXING 

2.5.1 COMPOSIÇÃO  

A definição da composição e formulação da calda depende das características e propriedades do solo 

e do método escolhido para a introdução da calda no solo (Nonveiller, 1989). No âmbito do DM, a 

composição básica das caldas de cimento utilizadas inclui água (a) e cimento (c) com relações a/c que 

podem variar entre 0,6 a 2,5 em massa (Moseley & Kirsch, 2004). 

No que diz respeito à água para a produção de uma calda, qualquer fonte de água potável para o 

consumo humano é adequada. Outras fontes de água como a água existente em rios, lençóis freáticos 

ou em canais naturais à superfície, deverão ser previamente analisadas em função de requisitos de 

durabilidade e de propriedades da calda, uma vez que a presença de agentes contaminantes numa 

dosagem mais significativa, como sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, matéria orgânica, sólidos 

suspensos com dimensão inferior a 5 µm, sacarose e os cloretos, pode intervir nas reações químicas 

de hidratação do cimento e consequentemente afetar as propriedades da calda no estado fresco e no 

estado endurecido, e a durabilidade do cimento hidratado (Warner, 2004; Kutzner, 1996).  

O cimento é um material com propriedades hidráulicas, o que significa que quando misturado com água 

inicia um processo de reações químicas que leva ao endurecimento, e que se mantêm no tempo mesmo 

em condições saturadas (NP EN 197-1, 2012). Apresenta uma distribuição granulométrica entre 1 e 

100 µm e uma superfície específica de aproximadamente 300 a 450 m2/kg (Correia, 2011). 

A nível europeu, a norma NP EN 197-1 (2012) estabelece a composição e as dosagens de cada 

constituinte para os diversos tipos de cimento corrente. No trabalho experimental da presente 

dissertação foi utilizado o cimento Portland NP EN 197-1 - CEM I 42,5 R, o qual possui como constituinte 

principal o Clinquer (95% a 100% em massa). Este é constituído por C3S (Silicato tricálcico), C2S 

(Silicato bicálcico), C3A (Aluminato tricálcico) e C4AF (Aluminoferrato tetracálcio) (Correia, 2011). Para 

referência, apresenta-se na tabela 2.1, os teores estabelecidos pela norma americana ASTM C150-07 

(2007) para os compostos referidos. 

Tabela 2. 1 - Valores para os teores dos minerais de clinquer no cimento Portland (Warner, 2004). 

Mineral C3S C2S C3A C4AF 

Teor (%) 40-65 15-35 0-14 6-20 

 

A composição das caldas pode também incluir adições e adjuvantes. Entre os primeiros, a escória 

granulada de alto-forno, a cinza volante, a pozolana natural e a sílica de fumo (NP EN 197-1, 2012) são 
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utilizadas de forma a melhorar as propriedades da calda ou reduzir o seu custo de produção. No que 

diz respeito aos adjuvantes, os plastificantes e os superplastificantes são mais frequentemente 

utilizados por permitirem reduzir a quantidade de água de amassadura sem alterar a fluidez da calda 

(NP EN 934-2, 2009).  

Na composição da calda pode ainda utilizar-se bentonite, numa dosagem de 3% a 5% da massa do 

ligante (Moseley & Kirsch, 2004). A bentonite quando misturada com água dá origem a um material 

com propriedades tixotrópicas, o que significa que a sua viscosidade diminui, quando sujeito a 

deformação constante, seguido de uma recuperação gradual em repouso, até ao estado de gel 

(Toumbakari, 2002). As caldas de cimento e bentonite são utilizadas, por exemplo, no método CSM, 

em projetos que envolvam a realização de elementos de solo melhorado a grande profundidade e/ou 

solos com pouca coesão, uma vez que estabiliza as paredes do furo e retarda o inicio de presa, 

reduzindo o risco de não ser possível retirar o equipamento (Peixoto, 2015). 

2.5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CALDAS NO ESTADO FRESCO 

Reologia é, de acordo com Toumbakari (2002) a ciência que estuda a deformação e o movimento da 

matéria. Pode dizer-se que relaciona a velocidade de deformação e a viscosidade. O comportamento 

reológico das caldas no estado fresco tem influência direta no processo de execução do melhoramento 

do solo, em parâmetros como a pressão e o caudal de bombagem, e no processo de mistura entre o 

solo e a calda, nomeadamente no tempo disponível para execução, o que tem impacto na velocidade 

de rotação das ferramentas de mistura e na velocidade de subida e descida das hastes (Warner, 2004). 

O comportamento reológico de uma calda de cimento enquadra-se nos fluidos Bingham (Warner, 2004; 

Kutzner, 1996). Exibe resistência ao início do escoamento, ou seja, apenas se deforma quando a 

tensão tangencial aplicada for superior à sua tensão de cedência τ0 (em Pa). Após vencida a tensão 

de cedência, mantêm viscosidade constante com aumento da deformação (Toumbakari, 2002). 

A viscosidade pode definir-se qualitativamente como a resistência do fluido à deformação (Quintela, 

2007) e resulta da fricção interna das moléculas do fluido (Warner, 2004). É uma propriedade de grande 

importância para desempenho das caldas (Kutzner, 1996). No âmbito das caldas utilizadas no 

melhoramento de solos, a viscosidade é definida quantitativamente através da viscosidade dinâmica µ, 

em mPa.s (Warner, 2004; Toumbakari, 2002; Kutzner, 1996; Nonveiller, 1989).  

A avaliação da viscosidade é mais frequentemente efetuada através do ensaio de espalhamento e do 

ensaio do cone, que avaliam a fluidez e consequentemente, de forma indireta, permitem estimar a 

viscosidade aparente de um fluido. A NP EN 445 (2008) estabelece os procedimentos a adotar nestes 

ensaios para a avaliação da fluidez de caldas destinas à injeção de bainha de pré-esforço. 

Os resultados de um trabalho experimental que estudou a influência da relação a/c na viscosidade 

inicial das caldas de cimento, mostram que a viscosidade decresce significativamente com o aumento 

da relação a/c (tabela 2.2). O autor do estudo não especifica o tipo de cimento ou se a composição 

inclui adições ou adjuvantes. Sabe-se também que a viscosidade das caldas de cimento se mantém 
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constante durante as primeiras horas após a sua produção, desde que mantida em agitação (Kutzner, 

1996). No que diz respeito à tensão de cedência, Kutzner (1996) indica 50 Pa como limite superior para 

que a calda proporcione um bom desempenho na fase de bombagem. 

Tabela 2. 2 - Valores para a viscosidade inicial de caldas de cimento em função da relação 

água/cimento (Littlejohn, 1982 apud Toumbakari., 2002). 

a/c 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 2,0 5,0 Água 

Viscosidade µ (mPa.s) 403 90 37 20 13 6 2,5 1,4 1 

 

A estabilidade de uma calda diz respeito ao período em que as suas partículas constituintes se mantêm 

dispersas, não apresentando segregação ou exsudação apreciável. É uma propriedade relevante 

porque interfere no desempenho da calda nas operações de bombagem e no processo de 

endurecimento (Warner, 2004). 

A avaliação da estabilidade é frequentemente efetuada recorrendo ao ensaio de exsudação, no qual é 

quantificado o volume de água exsudada ao longo de um período de tempo, num volume de calda 

definido (Kutzner, 1996). Não havendo normalização específica para a avaliação de caldas destinadas 

ao melhoramento de solos, Kutzner (1996) propõe uma metodologia de medição da exsudação que 

envolve 1 litro de calda contida numa proveta com 60 mm de diâmetro durante 2 horas. O autor 

estabelece que a calda se considera estável se registar exsudação inferior a 10%. 

As caldas de cimento compostas apenas por água e cimento apresentam grande propensão para a 

ocorrência de segregação e exsudação. Tal deve-se à dimensão das partículas de cimento e à 

tendência de estas formarem aglomerados, o que torna o efeito da força de gravidade prevalente sobre 

as forças eletroquímicas, as duas ações que afetam o movimento das partículas no fluido (Warner, 

2004). Para dimensões inferiores de partículas do ligante e relações a/c decrescentes, a quantidade de 

água exsudada é significativamente menor e o processo é mais longo (figura 2.5a). Para melhorar a 

estabilidade das caldas de cimento deve ser aplicada grande energia de rotação no processo de 

produção e na fase de armazenamento que antecede a bombagem, uma vez que permite reduzir 

drasticamente a velocidade de sedimentação das partículas nos primeiros 30 minutos e estender o 

processo de sedimentação em várias horas (Nonveiller, 1989). A incorporação de bentonite na 

composição da calda reduz os níveis de sedimentação (figura 2.5b).  

O tempo de presa é também uma propriedade relevante das caldas no estado fresco. Define-se como 

o período de tempo em que a viscosidade da calda mantêm níveis próximos dos iniciais, o que permite 

a utilização da calda para operações de bombagem e mistura com o solo (Kutzner,1996). Durante este 

período, a atividade físico-química entre os compostos é reduzida, não ocorrendo alterações 

significativas da fluidez da calda (Gomes et al., 2013). A NP EN 197-1 (2012) impõe um tempo de início 

de presa mínimo de 45 minutos, para os cimentos de maior resistência (52,5 MPa) e de 60 e 75 minutos 

para os cimentos com a classe de resistência de 42,5 MPa e 32,5 MPa.  
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2.5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS CALDAS NO ESTADO ENDURECIDO 

O processo de endurecimento da calda de cimento deve-se às reações de hidratação do cimento com 

a água. Os constituintes que mais rapidamente reagem são o aluminato tricálcico (C3A) e o ferro 

aluminato tetracálcico (C4AF). Contudo, os constituintes do cimento com maior contributo para a 

resistência mecânica do material são o silicato tricálcico (C3S) e o silicato bicálcico (C2S), o primeiro 

com maior preponderância nos primeiros meses de hidratação e o segundo, por via da menor 

velocidade de hidratação, com efeito mais disperso no tempo. O C3S e o C2S reagem com a água (H) 

e produzem hidróxido de cálcio (CH) e um gel amorfo de silicatos hidratados (C3S2H3) (eq. 2.1 e 2.2) 

(Coutinho, 1988). 

Silicato Tricálcico: 2C3S + 6H→ C3S2H3 + 3CH    (2.1) 

Silicato Bicálcico: 2C2S + 4H → C3S2H3 + CH     (2.2) 

A velocidade das reações de hidratação do cimento, e consequentemente a evolução das propriedades 

físicas e mecânicas da pasta de cimento no tempo, vai depender essencialmente da razão C3S/ C2S, 

da finura das partículas de cimento e pela temperatura (Correia, 2011). O cimento utilizado no 

procedimento experimental da presente dissertação é um cimento de alta resistência em idades jovens 

devido ao elevado teor em C3S. 

No seu estado endurecido, a estrutura da pasta de cimento hidratada é constituída pela fase sólida e 

pelos vazios. A fase sólida divide-se em: i) 50% a 60% de silicatos de cálcio hidratados; ii) 20 a 25% 

de cristais de hidróxido de cálcio (figura 2.6b); iii) 15% a 20% de sulfoaluminato de cálcio hidratado, 

fase que não é determinante para a resistência mecânica mas que tem relevância para a resistência 

química, uma vez que são vulneráveis ao ataque por sulfatos; iv) partículas não hidratadas, que 

Figura 2. 5 – a) Exsudação média de uma suspensão cimentícia; b) Exsudação média de caldas de 

cimento com bentonite (cimento com superfície especifica de 350 m2/kg) (Kutzner, 1996). 

 

1 Exsudação DH/H (%) 

2 Superfície específica (cm2/g) 

3 Relação a/c 

1 Exsudação DH/H (%) 

2 Teor de bentonite (em % da massa de cimento) 

3 Relação a/c 

a) b) 
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Figura 2. 6 – Imagens de microscópio eletrónico de pasta de cimento endurecida. a) Pormenor do poro 

de gel numa pasta com a/c=0.5 aos 28 dias (Ollivier,et al, 2012); b) Cristais de hidróxido de cálcio; c) 

Cristais de etringite em forma de agulha, no interior de um vazio (Gomes et al., 2013). 

 

correspondem a partículas de maior dimensão, que foram envolvidas por compostos hidratados e que 

se mantiveram no estado anidro.  

As características da pasta de cimento hidratada dependem também do tipo, quantidade e distribuição 

de vazios existentes no seu interior. Os vazios existentes na pasta de cimento englobam os poros de 

gel, poros capilares e vazios de ar. Os poros de gel (figura 2.6a) são espaços entre os cristais de silicato 

de cálcio hidratados (C-S-H) e têm dimensões de 1 a 3 nm, não afetando a resistência mecânica ou a 

permeabilidade do material. Os poros capilares são de maior dimensão (10 nm a 50 nm numa pasta de 

cimento com baixo a/c, e 3 µm a 5 µm para a/c superiores), ocupando os espaços não preenchidos 

pelos componentes sólidos da pasta de cimento hidratado. Podem encontrar-se vazios ou preenchidos 

por água (água capilar). Os vazios preenchidos com ar resultam da ocorrência do aprisionamento de 

ar durante a amassadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O volume total de poros capilares é um dos fatores mais importantes para a resistência mecânica da 

pasta de cimento, uma vez que há uma relação de proporcionalidade inversa entre a porosidade da 

pasta de cimento e a sua resistência mecânica. Os poros capilares, sobretudo os de dimensão superior 

a 50 nm, juntamente com fissuras microscópicas desenvolvidas durante a cura, diminuem a capacidade 

resistente da fase sólida da pasta de cimento quando sujeita a carregamento, uma vez que acumulam 

tensão na sua vizinhança (Mehta & Monteiro, 2014). Ao longo do processo de hidratação, o volume de 

poros capilares da pasta vai depender da relação a/c, das condições de cura e da idade. 

Uma vez que a hidratação do cimento é um processo gradual no tempo, a porosidade capilar é superior 

nas idades mais jovens, diminuindo ao longo do tempo em função do consumo de água nas reações 

químicas de hidratação. Este processo, juntamente com o reforço das forças de atração de van der 

Waals por via do desenvolvimento dos cristais hidratados, justifica o aumento da resistência mecânica 

da pasta de cimento ao longo do tempo (Mehta & Monteiro, 2014). 

Toma-se como exemplo uma calda formulada com a/c=0,63 e submetida a condições de cura de acordo 

com a ASTM C31/C31M-12 (2012) (figura 2.7). Para os cálculos efetuados foi considerado a massa 

a) b) c) 
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volúmica do cimento Portland como 3,14 g/cm3. A sua porosidade capilar inicial será de 66%. Aos 7 

dias de idade espera-se que 50% do cimento já tenha reagido provocando uma redução da porosidade 

capilar para 50%, continuando a evoluir até aos 28 dias, fase em que 75% do processo de hidratação 

já estará completo e a porosidade capilar será de 42%. Após 1 ano, a hidratação já estará completa, 

prevendo-se uma porosidade capilar de 33% (Mehta & Monteiro, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7 – Evolução da constituição do volume de uma pasta de cimento com a/c=0,63 para 100 

cm3 de cimento, ao longo do tempo, assumindo as condições de cura da ASTM C31/C31M-12 (2012). 

Adaptado de Mehta & Monteiro (2014). 

De acordo com este estudo, para a hidratação completa do cimento é necessária uma quantidade de 

água correspondente a 0,32 da massa de cimento utilizada. Para relações a/c superiores a 0,32 o 

volume total da pasta de cimento aumenta sem aumentar o volume de sólidos hidratados, o que se 

reflete no aumento do volume de poros capilares. Quanto maior a relação a/c da calda maior será o 

volume de poros capilares e menor serão as forças de adesão de van der Waals, uma vez que haverá 

mais espaço entre os cristais hidratados. Desta forma a resistência mecânica, nomeadamente a rigidez 

e a resistência à compressão (figura 2.8) diminuem para relação a/c crescente. 

 

Figura 2. 8 - Resistência à compressão da calda de cimento em função de a/c aos 28 dias de idade. 

Adaptado de Xanthakos et al. (1994). 
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Além do volume de poros capilares, a matriz porosa da pasta de cimento é caracterizada pela 

conetividade entre poros e pela sua tortuosidade, parâmetros que também evoluem ao longo do tempo 

mediante o grau de hidratação do ligante. Estes parâmetros afetam diretamente a permeabilidade do 

material (Ollivier et. al., 2012), que se define como a velocidade de percolação para gradientes 

hidráulicos unitários.  

Desde o início do processo de hidratação do cimento, os poros capilares de maior dimensão têm 

tendência a ficar segmentados devido à redução do número e da dimensão dos canais que os 

interligam, o que provoca uma redução significativa da conectividade entre poros e consequentemente 

da permeabilidade nos primeiros dias de hidratação. Assim, após os primeiros dias, embora a 

porosidade capilar continue a diminuir no tempo (figura 2.7), a redução da permeabilidade não a 

acompanha proporcionalmente, uma vez que o grau de tortuosidade da matriz porosa da pasta de 

cimento é o fator condicionante (Mehta & Monteiro, 2014). 

Naturalmente, a relação a/c da pasta de cimento contribui para evolução da permeabilidade ao longo 

do tempo e para o seu valor final, uma vez que determina o volume de poros capilares e também a 

velocidade de aumento da tortuosidade dos poros. Para referência qualitativa, uma pasta de cimento 

com a/c de 0,7 apresenta uma redução do coeficiente de permeabilidade (k) no estado fresco na ordem 

de 20000 vezes nos primeiros 6 dias de idade (10-4 para 10-8 cm/s) e de apenas 100 vezes entre os 7 

e os 24 dias (10-8 para 10-10 cm/s) (Mehta & Monteiro, 2014).  

Por último, referência para a preponderância dos parâmetros de caracterização da matriz porosa na 

análise dos resultados do ensaio de resistividade elétrica e do ensaio de propagação de ultrassons, 

dois ensaios realizados no procedimento experimental desta dissertação. No primeiro, a condução da 

corrente elétrica ocorre, maioritariamente, por via eletrolítica, pelo que os parâmetros que afetam a 

resistividade elétrica são semelhantes aos que afetam a permeabilidade. No segundo, a velocidade de 

propagação das ondas ultrassónicas é significativamente menor em meio aquoso e gasoso pelo que 

as características da matriz porosa influenciam os resultados do ensaio.   
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CAPÍTULO 3 AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE CALDAS DE CIMENTO NO 

MELHORAMENTO DE SOLOS POR DEEP MIXING 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente capítulo descreve os processos químicos e físicos entre o solo e a calda envolvidos na 

estabilização de solos pelo método de DM, e o seu efeito nas propriedades físicas e mecânicas. O 

capítulo inclui também a abordagem das técnicas de controlo de qualidade e controlo de execução 

utilizadas nas diversas fases de uma obra de DM. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO ESTABILIZADO POR DEEP MIXING 

3.2.1 DESCRIÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO DO SOLO 

A mistura mecânica entre o solo e a calda de cimento dá origem a interações físico-químicas entre os 

materiais, que se prolongam no tempo e que resultam na estabilização do solo. Entende-se como 

estabilização do solo a interligação das suas partículas por intermédio da calda de cimento endurecida, 

que as envolve e preenche a matriz porosa, criando uma estrutura sólida mais resistente, rígida e 

densa, o que se reflete na melhoria das suas propriedades físicas, do comportamento mecânico e na 

redução da permeabilidade. 

As interações físico-químicas mencionadas processam-se por fases e categorizam-se como: (i) 

reações de hidratação do ligante e (ii) troca iónica (Correia, 2011). A forma como se processam estas 

interações depende do tipo e quantidade de ligante envolvido e das características do solo original. 

As reações de hidratação do ligante iniciam-se nas primeiras horas após a mistura entre as partículas 

do ligante e a água existente na calda e no solo. O seu processo já foi descrito no subcapítulo 2.5.3.  

A troca iónica diz respeito ao equilibro eletroquímico entre as partículas de argila do solo, a água e o 

hidróxido de cálcio produzido na hidratação do cimento, o que cria tensões de atração e repulsa entre 

as partículas, impactando a sua disposição. Contudo, o efeito da troca iónica apenas é relevante em 

solos argilosos e quando a dosagem de ligante utilizada é reduzida, caso contrário, mesmo em solo 

argilosos, os efeitos das reações de hidratação prevalecem. Na presente dissertação, o solo em estudo 

é uma areia siltosa onde não se detetaram partículas de argila na sua constituição (Néri, 2013), pelo 

que não é esperado que ocorra troca iónica.  

3.2.2 PROPRIEDADES FÍSICAS  

No método de DM por mistura mecânica, a desagregação do solo provoca alteração do seu estado de 

compactação natural. Contudo, a introdução da calda de cimento e a mistura desta com o solo, 

permitem que o cimento ocupe parcialmente os vazios do solo. Com o tempo, as reações de hidratação 

entre as partículas de cimento anidro e a água existente nos vazios do solo, originam compostos sólidos 
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de maior volume (Masaki & Masaaki, 2013). Tratando-se de uma areia, o peso volúmico do solo 

melhorado será superior ao do solo original e terá tendência a aumentar em função da dosagem de 

ligante utilizada.  

Dado o aumento da fase sólida do material por consumo de água nas reações de hidratação, o teor em 

água (w) do solo estabilizado tem tendência a ser inferior à do solo original (Correia, 2011). Para um 

solo arenoso melhorado com uma calda de cimento, maior dosagem de ligante dará origem a teor em 

água inferior. 

As transformações das propriedades físicas descritas têm impacto na condutividade hidráulica e no 

comportamento mecânico do meio. Estes são, maioritariamente, os dois requisitos funcionais que se 

pretende melhorar num projeto de estabilização de solos por DM. 

3.2.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS  

O comportamento mecânico do solo original caracteriza-se por baixa tensão de rotura e baixa rigidez 

quando comparado com o solo melhorado com calda de cimento. A melhoria do comportamento 

mecânico fica a dever-se à presença das ligações cimentícias, que conferem ligações físicas entre as 

partículas de solo, sendo responsáveis por uma coesão verdadeira, ou adesão.  

A resistência mecânica do solo-cimento depende da resistência mecânica da calda endurecida e da 

adesão entre as partículas de solo e a pasta de cimento. A nível microscópico, ambos são controlados 

pelas forças de atração de van der Waals, que estabelecem a adesão entre superfícies sólidas. Por 

outro lado, a porosidade do material também é um fator com influência na resistência mecânica. Como 

foi exposto no subcapítulo 2.5.3, no âmbito da calda de cimento endurecida, há uma relação inversa 

entre a porosidade e a resistência mecânica, sobretudo no que diz respeito aos poros de maior 

dimensão (Mehta & Monteiro, 2014).  

Há um conjunto de fatores que contribuem indiretamente para a resistência mecânica e para a sua 

evolução no tempo: (i) características da calda, (ii) características e condições do solo de origem, (iii) 

condições de mistura; e (iv) condições de cura (Terashi, 1997 apud Correia, 2011). 

No que diz respeito às características da calda, estas são condicionadas pela natureza e tipo do ligante, 

qualidade da água de mistura, relação a/c, bem como as adições e adjuvantes utilizados. A composição 

do ligante tem influência na velocidade de hidratação e na evolução da resistência mecânica a longo 

prazo. A relação a/c da calda tem influência na resistência mecânica do solo melhorado, como foi 

demonstrado por Cardoso et al. (2017), que realizaram ensaios de compressão simples em provetes 

de mistura solo-cimento CEM I com 150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3 (10%, 13% e 17% de cimento 

respetivamente), variando a/c entre 0,6, 1,2 e 1,8, tendo sido demonstrado que a resistência à 

compressão é dependente da relação a/c. 

As características e condições do solo de origem dizem respeito à sua composição granulométrica, ao 

pH da água do solo, ao teor em água e ao teor em matéria orgânica. Para a mesma quantidade de 

ligante, a resistência à compressão será bastante superior em areias por comparação com os siltes e 
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as argilas (figura 3.1). Por outro lado, de acordo com Clough et al (1981) e Chang & Woods (1992), o 

solo estabilizado atinge maior resistência mecânica quando a distribuição granulométrica do solo de 

origem for bem graduada, devido à maximização dos pontos de contacto entre as partículas do solo e 

o ligante. Na tabela 3.1 sintetiza-se os valores esperados para a resistência à compressão simples e 

permeabilidade das diferentes tipologias de solos, para as dosagens de cimento apresentadas. 

O teor em água tem efeito na porosidade do solo estabilizado, o que consequentemente influencia a 

sua resistência mecânica. Para o mesmo ligante e dosagem deste, a resistência mecânica diminui 

linearmente com o aumento do teor em água (Kitazume & Terashi, 2002 apud Correia, 2011). 

Tabela 3. 1 – Resultados de ensaios de campo de solos melhorados com caldas de cimento por via 
húmida de Deep Mixing. Valores de ensaios de campo (Moseley & Kirsch, 2004). 

Tipo de solo 
Dosagem de cimento  

(kg/m3) 

UCS 28 dias  

qu (MPa) 
Permeabilidade  

k (m/s) 

Lodo 250-400 0,1-0,4 1 x 10-8 

Argilas orgânicas 150-350 0,2-1,2 5 x 10-9 

Argilas moles 150-300 0,5-1,7 5 x 10-9 

Argilas firmes e rijas 120-300 0,7-2,5 5 x 10-9 

Siltes e areias siltosas 120-300 1,0-3,0 1 x 10-8 

Areias finas 120-300 1,5-3,0 5 x 10-8 

Areias grossas e gravilhas 120-150 3,0-7,0 1 x 10-7 

   UCS – Unconfined compressive stress 

Entre as condições de mistura mais relevantes refere-se a dosagem de ligante e a qualidade da mistura. 

A resistência à compressão é crescente em função de dosagem de ligante. No DM as dosagens de 

cimento mais utilizadas estão entre 100 e 350 kg/m3.  

A qualidade da mistura reflete-se no grau de homogeneidade da dispersão do ligante pelas partículas 

de solo (Correia, 2011), o que terá impacto na capacidade de aglutinação das partículas pela calda, no 

preenchimento dos vazios, e consequentemente, na resistência mecânica do solo estabilizado. A 

duração do processo de mistura, a velocidade de rotação das ferramentas de mistura e a velocidade 

de subida e descida das mesmas, são fatores que influenciam bastante a qualidade da mistura. 

As condições de mistura em laboratório são bastante distintas das realizadas in situ, contribuindo 

bastante para a diferença entre a resistência mecânica obtida nas duas situações. É por isso que do 

ponto de vista do controlo de qualidade, os parâmetros de execução são definidos com base em 

ensaios de campo (Correia, 2011). 

Por último, no que diz respeito às condições de cura, as propriedades mecânicas do solo estabilizado 

evoluem com o decorrer do tempo por consequência do desenvolvimento das reações de hidratação 

do ligante com a água. As condições de cura ideais proporcionam a mínima evaporação de água 

possível (Correia, 2011). As condições de cura saturadas minimizam a evaporação, permitindo a 

hidratação completa dos compostos, o que resulta em maior resistência mecânica e proporciona maior 

durabilidade.  
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3.3 CONTROLO DE QUALIDADE E CONTROLO DE EXECUÇÃO 

3.3.1 DESCRIÇÃO GERAL 

O DM engloba o cumprimento de um conjunto de atividades nas fases de projeto, produção e de pós-

produção, que visam assegurar a qualidade da solução para o melhoramento do solo. São referidos na 

bibliografia estrangeira da especialidade como atividades de Quality control e atividades de Quality 

assurance (Masaki & Masaaki, 2013; Moseley & Kirsch, 2004). No subcapítulo 3.3, procura-se 

descrever estes procedimentos designando-os como atividades de Controlo de Qualidade e de 

Controlo de Execução.  

3.3.2 CONTROLO DE QUALIDADE NA FASE DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Tal como quando são adotadas outras soluções, o projeto de execução de DM inicia-se com a definição 

das solicitações condicionantes da estrutura a que o solo dará suporte e dos requisitos funcionais do 

projeto, de forma a verificar os critérios de segurança em serviço e em estado limite último 

estabelecidos pela norma BS EN 1997-1 (2004) e definidos pelo dono de obra. Entre outros, pode ser 

definido o limite de assentamento máximo, os esforços transmitidos pela superestrutura e a resistência 

necessária do solo ou a permeabilidade máxima. É também estabelecida a geometria dos elementos 

de solo-cimento e as suas dimensões. 

Devido à dificuldade de incorporar no dimensionamento os diversos fatores que introduzem 

variabilidade ao processo de execução, a solução proposta é sujeita a confirmação através da 

realização de ensaios laboratoriais e ensaios de campo, podendo haver necessidade de voltar a alterar 

os parâmetros do projeto geotécnico (Masaki & Masaaki, 2013). 

Nos ensaios laboratoriais são produzidos provetes de mistura solo-ligante para aferir o ligante a adotar 

e a sua dosagem, que permita atingir os objetivos estipulados em projeto, otimizando a vertente técnica 

e económica da solução (Pinto, 2015). Entre as normas e protocolos que estabelecem os 

procedimentos para a preparação dos provetes para os ensaios de laboratório, referência para o 

JGS0821 do Japão (Japanese Geotechnical Society, 2000) e o procedimento americano Virginia Tech, 

que se aplicam à estabilização de solos arenosos por método húmido (Masaki & Masaaki, 2013).  

Os ensaios de campo são realizados sobre colunas de teste produzidas in situ, e que têm como objetivo 

calibrar os parâmetros de execução, para que os elementos de solo-cimento exibam a geometria e as 

propriedades previstas no projeto de execução, utilizando para tal, o ligante e a dosagem apurada nos 

ensaios de laboratório. Habitualmente, os ensaios mais realizados são os ensaios de carga e a extração 

de carotes ou amostras de refluxo para ensaiar em laboratório. 

Os resultados dos ensaios de laboratório apresentam um desvio relevante face aos resultados medidos 

in situ. Neste âmbito, a resistência à compressão simples in situ (quf), é inferior à resistência de 

compressão avaliada em laboratório (𝑞𝑢𝑙). É de grande importância a existência de informação, que 

permita correlacionar os valores das propriedades do solo melhorado produzido em laboratório com os 
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valores esperados in situ, devido à disparidade considerável entre ambos. Masaki & Masaaki (2013) 

refere, que no método japonês Cement Deep Mixing, quf atinge 20% a 50% do valor médio de 𝑞𝑢𝑙. As 

diferentes condições de cura, a variação das propriedades do solo como o teor em água w, e as 

condições de execução da mistura entre o solo e o ligante, que reúne condições controladas no 

laboratório, são os principais motivos para tal se verificar (Masaki & Masaaki, 2013).  

3.3.3 CONTROLO DE EXECUÇÃO 

Na fase de execução está previsto um plano de controlo de execução que visa assegurar o 

cumprimento dos requisitos de qualidade dos elementos de solo estabilizado definidos em projeto. O 

plano integra um conjunto de parâmetros de execução que abrangem as operações no estaleiro e na 

frente de obra, sendo continuamente monitorizados. No estaleiro é efetuado o controlo da formulação 

e produção da calda, bem como as suas propriedades no estado fresco, as quais são determinantes 

para a execução da bombagem e mistura com o solo. Na frente de obra, o processo de execução é 

controlado através de: (i) caudal da calda, este controlado pela pressão de bombagem; (ii) velocidade 

de descida e subida do equipamento de perfuração e mistura; (iii) velocidade de rotação das hastes; 

(iv) quantidade de calda por metro de profundidade; (v) posição e verticalidade do eixo através de GPS 

e de inclinómetro incorporado (EN 14679, 2005). Além destes parâmetros impostos pela EN 14679 

(2005), a tecnologia moderna permite monitorizar outros parâmetros como a extensão da sobreposição 

de colunas e a profundidade de cada coluna (Masaki & Masaaki, 2013).  

Durante a execução dos trabalhos o refluxo do material excedente é controlado por observação, de 

forma a aferir a sua homogeneidade e fluidez, uma vez que estas propriedades funcionam como 

indicadores da qualidade da mistura entre o solo e a calda em profundidade. No caso de o refluxo se 

exibir muito espesso, apresentar baixa trabalhabilidade e heterogeneidade (figura 3.1a), tal indica que 

há necessidade de alterar as propriedades da calda e os parâmetros de tratamento (Peixoto, 2015). Na 

figura 3.1b pode observar-se o aspecto de um refluxo com as propriedades apropriadas. 

  

Figura 3. 1 – Refluxo do material excedente: a) Refluxo com pouca trabalhabilidade e mistura 

heterogénea; b) Refluxo com fluidez apropriada e mistura homogénea (Peixoto, 2015). 

Imediatamente após a extração das pás de mistura, são retiradas amostras frescas de mistura solo-

cimento para serem posteriormente ensaiadas à compressão simples, em determinadas idades 

pontuais ao longo dos primeiros 28 dias de idade (figura 3.2). 

a) b) 
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Figura 3. 2 – Recolha de amostras frescas de mistura solo-cimento: a) Recolha através de painel; b)  

Provetes de amostras em fresco c) ensaio de compressão simples. (Peixoto, 2015; Pinto, 2015). 

3.3.4 CONTROLO DE QUALIDADE DA FASE PÓS-EXECUÇÃO 

Após a execução é necessário proceder à verificação da qualidade dos trabalhos realizados com o 

objetivo de assegurar que o solo estabilizado apresenta as características e as propriedades 

estabelecidas no projeto geotécnico, nomeadamente (i) a continuidade dos elementos, (ii) 

uniformidade; (iii) resistência mecânica, (iv) permeabilidade; e (v) dimensões da secção transversal. 

Para tal, o procedimento mais comum corresponde à execução de furos em profundidade e extração 

de carotes ao longo do comprimento dos elementos para avaliar a sua continuidade e uniformidade.  

Após serem inspecionadas visualmente, as carotes são submetidas ao ensaio de compressão simples 

e ao ensaio de permeabilidade. São ensaiados três provetes de solo melhorado, com 28 dias de idade, 

obtidos de cada uma das carotes extraídas. Em obras em terra, quando o número total de colunas é 

inferior a 500 são feitos habitualmente 3 furos, sendo acrescentado um por cada 250 colunas adicionais 

(Masaki & Masaaki, 2013; Moseley & Kirsch, 2004).  

As restantes propriedades são estimadas por correlação com o resultado dos ensaios de compressão 

simples. O procedimento experimental realizado na presente dissertação procura contribuir para 

estabelecer equações de correlação que permitam estimar a rigidez e a resistência à tração a partir da 

resistência à compressão simples. No capítulo 5 apresenta-se a discussão dos resultados. 

Há registo da utilização de outros métodos para verificação da qualidade, entre os quais os métodos 

geofísicos, como o ensaio de velocidade de propagação de ultrassons, o ensaio de resistividade elétrica 

e o ensaio de integridade sónica. São ensaios ainda com pouca utilização e experiência acumulada, 

estando ainda em fase de investigação (Masaki & Masaaki, 2013; Moseley & Kirsch, 2004). Estes 

ensaios não destrutivos têm como objetivo identificar a presença dos elementos de solo melhorado, 

detalhando a sua geometria e dimensões, bem como avaliar a sua uniformidade e homogeneidade, 

nomeadamente no que diz respeito às suas propriedades físicas e mecânicas (Bruce et al.,2013). 

O ensaio de velocidade de propagação de ultrassons, através do método PS logging suspenso ou por 

perfuração, mede a velocidade de propagação das ondas P e S através dos elementos, permitindo 

desta forma, elaborar um perfil de velocidades em profundidade. Os princípios do ensaio baseiam-se 

na emissão de uma sequência de impulsos elétricos, que são convertidos em ondas de som antes de 

a) b) c) 
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Figura 3. 3 - Ilustração do circuito elétrico do método de Wenner. Adaptado de Theremino (2016). 

propagarem pelo corpo do elemento. São produzidas ondas de compressão (P), ondas de corte (S) e 

ondas de superfície (R), que provocam vibração nas partículas constituintes do corpo. As ondas P são 

as que se propagam mais rapidamente (Brito, 1987). Ao terminarem o percurso no interior do elemento, 

as ondas ultrassónicas são captadas pelo transdutor que os converte novamente em energia elétrica. 

A velocidade das ondas ultrassónicas é superior em meio sólido e inferior em meio gasoso, sendo 

intermédia em meio líquido. Tratando-se de materiais porosos compostos por estas três fases, a 

velocidade de propagação vai depender da densidade da estrutura sólida do material, da porosidade, 

e do seu grau de saturação (Panzera et al., 2011), características físicas que são distintas entre o solo 

e o solo melhorado com calda de cimento. Contudo, o método enfrenta dificuldades na deteção eficiente 

dos elementos de solo-cimento devido à heterogeneidade que caracteriza o perfil geológico do solo. 

O ensaio de resistividade elétrica avalia a resistência aparente de um elemento de volume unitário à 

condução de corrente elétrica. A resistividade efetiva é um parâmetro característico do material e que 

depende apenas das suas propriedades físico-químicas, da presença de água e iões aí dissolvidos, e 

da temperatura (Serway & Jewett, 2006). Este método tem sido mais utilizado na caracterização 

hidrogeológica e geotécnica dos locais de obra, nomeadamente para determinar a profundidade da 

camada rígida e fornecer informação sobre o grau de saturação do solo. No campo ambiental têm tido 

utilizam de para detetar solos contaminados (Luís, 2016). Nos últimos anos há registo de investigação 

sobre a sua utilização no controlo de qualidade da estabilização de solos (Bruce et al.,2013). 

A avaliação da resistividade elétrica implica a montagem de um circuito elétrico (figura 3.3), em que um 

gerador de corrente elétrica estabelece um campo elétrico. A corrente é conduzida, por via eletrónica, 

até ao elétrodo de extremidade A (elétrodo de corrente) através do cabo de ligação conectado ao polo 

positivo. Em seguida, a corrente elétrica é transmitida ao solo, percorrendo as trajetórias das linhas de 

corrente ilustradas na figura, retornando depois ao gerador de corrente através do cabo de ligação 

conectado ao polo negativo (B). Os elétrodos M e N (elétrodos de potencial) estão ligados a um 

multímetro mede a diferença de potencial ΔV entre os dois pontos, isto é, o trabalho realizado pela 

carga para se deslocar contra um campo elétrico. Quanto maior o trabalho realizado, maior será a 

resistividade do meio. Além da configuração de Wenner (figura 3.3), existem outras configurações, 

como o dipolo-dipolo ou o polo-dipolo, que permitem construir perfis diferentes. A distribuição dos 

elétrodos e o seu espaçamento determinam as trajetórias da corrente elétrica e a sua profundidade. 
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Em geral, as partículas sólidas de uma areia e a calda de cimento endurecida são menos condutores 

do que a água presente na sua matriz porosa, contribuindo para aumentar a resistividade elétrica do 

meio. Como tal, a corrente elétrica é, maioritariamente, transportada por via eletrolítica, através da água 

intersticial existente nos vazios, e eventualmente através da superfície dos minerais argilosos, se 

presentes no solo. A água intersticial é uma solução aquosa que contêm iões resultantes da dissociação 

de sais dissolvidos na água, que na passagem de corrente elétrica de deslocam permitindo a passagem 

da corrente (Luís, 2016). 

Assim, fica explicito que a salinidade da água intersticial, a porosidade do material e o seu grau de 

saturação são características importantes para a resistividade do solo, uma vez que a resistividade é 

inversamente proporcional à condutividade. Há ainda a considerar a tortuosidade dos poros, que se 

define como o tipo de interconexão dos poros. Este fator é bastante relevante para a condutividade 

elétrica, na medida em que, ainda que um material tenha uma porosidade elevada, a transmissão de 

corrente elétrica pode ficar comprometida se estes não apresentarem um bom grau de interconexão 

(Luís, 2016). 

A avaliação da resistividade elétrica pode ser realizada em laboratório em carotes retiradas dos 

elementos de solo estabilizado de diferentes profundidades ou in situ. Quando realizado in situ, o 

resultado do ensaio é um perfil de resistividades em profundidade, que permite identificar as camadas 

de solo e os elementos de solo estabilizado. 

Estudos realizados em laboratório confirmam a correlação entre a resistividade elétrica e a idade, a 

resistência à compressão simples e a dosagem de cimento, dos elementos de solo estabilizado. Nestes 

ensaios, valores de resistividade aparente ρa crescentes correspondem a resistências mecânicas 

também crescentes (Liu et al., 2008). Liu et al. (2009) realizou um estudo laboratorial em carotes 

extraídas de colunas teste de argila estabilizada com calda de cimento Portland, produzidas por 

equipamentos DM de eixo simples e de eixo duplo. O objetivo foi a avaliação da uniformidade das 

colunas em profundidade, no que diz respeito à porosidade, grau de hidratação do material e a 

anisotropia da estrutura sólida, tendo comprovado a eficácia do ensaio. 

Os métodos resistivos apresentam a vantagem de serem não destrutivos e menos onerosos. Contudo, 

quando realizados in situ os resultados das medições têm tendência a não ser muito conclusivos devido 

à ambiguidade na interpretação dos seus resultados, sobretudo em zonas dos elementos de maior 

profundidade, na presença de nível freático e em configurações estruturais de maior complexidade. Por 

haver pouca experiência com o método, a informação atualmente existente não permite correlacionar 

a resistividade com a resistência mecânica, o dificulta o processo da sua utilização em projeto.  

No trabalho experimental da presente dissertação procurou-se analisar a relação entre a resistividade 

elétrica aparente e as propriedades mecânicas das misturas solo-cimento em estudo, de forma a obter 

equações que as permitam correlacionar. 
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CAPÍTULO 4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O capítulo 4 apresenta os materiais, o processo de produção dos provetes, o plano de trabalho e os 

procedimentos experimentais adotados no desenvolvimento do estudo. 

4.2 MATERIAIS 

4.2.1 SOLO  

O solo utilizado no trabalho experimental foi obtido por escavação, à profundidade de 0,5 m a 1,4 m, 

no campo de testes da empresa Opway, que se localiza no Montijo, Portugal. Em ambiente de 

laboratório o solo apresentava-se seco com um teor em água (w) de 0,53% (Néri, 2013) e coloração 

amarelada escura, sendo visível a existência de uma percentagem minoritária de aglomerados e de 

pequenas pedras (figura 4.1a). 

A análise granulométrica do solo foi realizada por peneiração por via húmida que, devido à existência 

de aglomerados (Néri, 2013). Na figura 4.1b apresentam-se as curvas granulométricas de duas 

amostras de solo ensaiadas. Quanto à consistência, o solo foi classificado como não-plástico, uma vez 

que se revelou impossível de a determinação dos limites de Atterberg (Néri, 2013). De acordo com a 

Classificação Unificada de Solos (ASTM D2487-11, 2011), este solo utilizado no trabalho experimental 

classifica-se como SM-areia siltosa, visto que 86% do material possui dimensões compreendidas entre 

0,074 e 4,76 e 14% são finos não-plásticos (material com diâmetro D < 0,075mm, passado no peneiro 

ASTM #200 e que não exibe plasticidade). 

 

 

a) b) 
 

Figura 4. 1 - a) Amostra do solo natural utilizado no trabalho experimental; b) Curva granulométrica de 

duas amostras de solo ensaiadas. Adaptado de Néri (2013). 
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No que diz respeito à caracterização física, foi determinada a densidade das partículas sólidas GS=2,64 

e estimou-se que o peso volúmico seco ɣd do solo in situ seja de 15 kN/m3 (Néri, 2013). Este foi o valor 

considerado para os cálculos de produção da mistura solo-cimento e teve como base os valores 

habituais para uma areia (Maranha das Neves, 2006) e o efeito desagregador que resultaria da 

operação de mistura mecânica com a calda de cimento.  

Néri (2013) realizou ensaios de caracterização mecânica do solo em provetes cilíndricos com 140 mm 

de comprimento e 70 mm de largura, tendo determinado a tensão de resistência à compressão qu e o 

módulo de elasticidade tangente Etg, assumindo de forma simplificada, que se tratava de 

comportamento elástico. Foi também determinada a resistência à compressão diametral σt e o ângulo 

de resistência ao corte crítico ϕc
′ . No que diz respeito à permeabilidade, embora não tenha sido possível 

medir o coeficiente de permeabilidade saturada ksar, a autora dá indicação do valor esperado. Na tabela 

4.1 apresenta-se os resultados do trabalho experimental da autora. 

Tabela 4. 1 – Caracterização mecânica e de permeabilidade do solo utilizado. 

𝐪𝐮  (kPa) 𝐄𝐭𝐠  (MPa) 𝛔𝐭 (kPa) 𝛟𝐜
′ 1 𝐤𝐬𝐚𝐭  (m/s) 

118 13 14 31,6º 10-6 
        

 

1obtido com tensão de confinamento de 46 kPa e 137 kPa 

4.2.2 CALDA DE CIMENTO 

A calda de cimento foi formulada com relação água/cimento de 0,6, com cimento Portland EN 197-1 - 

CEM I 42,5 R (NP EN 197-1, 2012) e água fornecida pelo sistema de distribuição público à temperatura 

ambiente.  

O cimento foi fornecido pela empresa Secil em sacos de 40 kg. De acordo com o estabelecido pela NP 

EN 197-1 (2012) e descrito pela ficha técnica do produto, o CEM I 42,5 R é constituído por 95% a 100% 

de clinquer e 0% a 5% de constituintes minoritários. A referida norma estabelece que o cimento utilizado 

se enquadra na classe de resistência 42,5 MPa e possui desenvolvimento rápido de resistência nos 

primeiros dias, o que significa que o valor característico mínimo da resistência mecânica à compressão 

aos 28 dias será igual ou superior a 42,5 MPa e aos 2 dias será igual ou superior a 20 MPa.  

O seu tempo mínimo de início de presa é de 60 minutos e a expansibilidade máxima é de 10 mm. 

Embora esta propriedade não tenha sido avaliada no procedimento experimental, assume-se que a 

calda produzida cumpre o requisito mínimo, por ter sido utilizado cimento Portland NP EN 197-1 - CEM 

I 42,5 R da empresa SECIL, sendo, certificado como tal. 

Quanto à caracterização química, a ficha técnica indica um teor de cloretos inferior a 0,10%, teor de 

sulfatos inferior a 4%, resíduo insolúvel inferior a 5% e perda ao fogo inferior a 5%, percentagens em 

função da massa de cimento. Não tendo sido estudada a superfície específica do material, assume-se 
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b) 

que será da ordem de 300 a 350 m2/kg, intervalo mencionado na bibliografia como habitual para este 

tipo de material (Gomes et al., 2013). 

De acordo com o fabricante as principais aplicações do produto incluem o fabrico de betões de elevada 

resistência inicial e caldas de selagem e injeção, o que se enquadra no âmbito do estudo da presente 

dissertação. 

4.2.3 MISTURA SOLO-CIMENTO 

O solo melhorado é uma mistura de solo, cimento anidro e água. Pretendeu-se replicar em provetes 

cilíndricos o material resultante da mistura mecânica entre o solo e a calda de cimento, simulando o 

estado de compactação do solo melhorado in situ. Assim, foram produzidas três misturas com 

dosagens crescentes de cimento, 150, 250 e 350 kg/m3 (respetivamente 10%, 17% e 23% de massa 

de cimento por massa de solo). As dosagens por metro cúbico dos materiais constituintes da mistura e 

o seu peso volúmico húmido ɣh são apresentadas na tabela 4.2. Para além da respetiva dosagem de 

cimento, a massa volúmica seca do solo foi estabelecida com base no pressuposto descrito no 

subcapítulo 4.2.1, e a dosagem de água estabelecida com base na relação a/c=0,6 

Tabela 4. 2 – Peso volúmico húmido ɣh das misturas solo-cimento e dosagens dos materiais utilizados 

na sua formulação. 

Mistura 
Solo-cimento 

𝜸𝒉 Solo Cimento Água 

kN/m3 kg/m3 kg/m3 
Por massa 

de solo 
kg/m3 

150 kg/m3 17,4 1500 150 10% 90 

250 kg/m3 19,0 1500 250 17% 150 

350 kg/m3 20,6 1500 350 23% 210 

 

Após o processo de mistura e ainda antes da compactação, as misturas apresentavam coloração e 

plasticidade diferentes. A maior dosagem de cimento conferiu ao material uma cor mais acinzentada, 

mais próxima da cor do cimento, e maior plasticidade devido à maior capacidade da calda envolver as 

partículas de solo. Por oposição, a menor dosagem de cimento deu origem a uma mistura solo-cimento 

menos plástica e com um tom mais acastanhado, pela maior influência do solo (figura 4.2).  

 

 

  

 

Figura 4. 2 – Misturas de solo-cimento: a) 250 kg/m3 de cimento, b) 350 kg/m3 de cimento. 

a) 
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4.3 PROVETES SOLO-CIMENTO E PROVETES DE CALDA ENDURECIDA 

4.3.1 DESIGNAÇÃO DOS PROVETES  

Para a designação dos provetes foi estabelecido um código (tabela 4.3) que incluí de forma sequencial: 

um primeiro dígito, que identifica o número do provete, seguidamente a constituição do provete 

(dosagem de ligante - provetes solo-cimento; letras CE – provete de calda endurecida, letras SW – 

provetes de solo saturado; SS – provetes de solo seco), o tipo de ensaio a que se destina o provete, e 

por último, a idade de caracterização do provete (provetes de solo-cimento e de calda endurecida).  

A tabela 4.4 apresenta a notação utilizada para identificar os ensaios a que os provetes de destinavam 

(C, B, V e R). 

Tabela 4. 3 - Código de designação dos provetes. 

Tipo de provete ID Descrição 

Solo-cimento 1250C3 

Provete de mistura solo-cimento nº 1, com 250 kg/m3 de dosagem de 

ligante, para ser utilizado no ensaio de ultrassons e no ensaio de 

compressão, aos 3 dias de idade. 

Calda de cimento 
endurecida 

1CEV28 
Provete de calda de cimento endurecida nº 1, para ser utilizado no 

ensaio de excitação por impulso de vibração, aos 28 dias de idade. 

Solo 1SWR 
Provete de solo saturado nº 1, para ser utilizado no ensaio de 

resistividade elétrica. 

 

Tabela 4. 4 – Notação para identificação dos ensaios. 

Compressão e 
Ultrassons 

Compressão diametral 
(Brasileiros) 

Excitação por impulso 
de vibração 

Resistividade 

C B V R 

 

4.3.2 PRODUÇÃO DOS PROVETES DE MISTURA SOLO-CIMENTO 

Os provetes foram preparados em moldes cilíndricos, constituídos por um tubo em policloreto de Vinilo 

(PVC), com 140 mm de comprimento (L) e 70 mm de diâmetro (d), unido a uma base de material 

cerâmico por intermédio de cola de poliuretano. O valor de L/d=2 corresponde à relação mínima 

estabelecida pela generalidade das normas que definem os procedimentos dos ensaios realizados. Os 

moldes cilíndricos possuem um corte longitudinal para facilitar a desmoldagem do provete após a cura, 

corte que foi vedado por recurso a fita adesiva para assegurar a impermeabilização lateral durante a 

cura submersa. Também para facilitar a desmoldagem, o interior do molde foi untado com óleo vegetal, 
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Figura 4. 3 – Ilustração do processo de produção da amostra da mistura solo-cimento. 

o que reduz o atrito entre a amostra e o molde. Para finalizar a montagem, o molde ficou em repouso 

por três horas, a fim de permitir a polimerização da cola. 

A tabela 4.5 apresenta a formulação das três misturas de solo-cimento produzidas. 

Tabela 4. 5 - Relações em massa para as três misturas solo-cimento 

Mistura Solo-cimento Traço ponderal a/c a/s 

150 kg/m3 1:10 0,6 0,06 

250 kg/m3 1:6 0,6 0,09 

350 kg/m3 1:4 0,6 0,11 

a - água; c – cimento; s - sólidos 

Os procedimentos de amassadura basearam-se na ASTM D1632-07 (2007). Os procedimentos (figura 

4.3) iniciam-se com a recolha do cimento e do solo utilizando uma espátula de borracha e dois tabuleiros 

para manejamento, e da recolha da água através do enchimento de um recipiente graduado, em 

quantidades definidas na formulação. Seguidamente, introduz-se no recipiente da misturadora, primeiro 

a água, seguido do ligante. Aciona-se a misturadora em movimento lento. Após 30 segundos, mantendo 

a velocidade, adiciona-se o solo. Seguidamente, aumenta-se a velocidade de rotação e interrompe-se 

o funcionamento após 30 segundos. Sem perda de tempo, com a raspadeira de borracha, recupera-se 

o material aderente às paredes do recipiente. Cobre-se o recipiente e deixa-se a mistura solo-cimento 

repousar por 75 segundos. O procedimento termina, após uma última mistura em movimento rápido, 

por 60 segundos. 

 

  

 

 

 

Após a produção da mistura, inicia-se o processo de enchimento dos moldes. A compactação foi 

efetuada por apiloamento com recurso ao instrumento de compactação ilustrado na figura 4.4a. Este 

instrumento foi graduado por forma a garantir a compactação do molde cilíndrico em quatro partes 

iguais de 37,5 mm. Também o processo de introdução da mistura no molde foi faseado em quatro 

massas iguais, que correspondem cada uma, à quarta parte da massa teórica de um provete. A 

superfície do material correspondente a cada etapa de compactação foi escarificado para incrementar 

a área de contacto entre camadas e assegurar a continuidade da amostra. O procedimento descrito 

procurou assegurar homogeneidade em cada provete e entre provetes produzidos.  

O topo dos provetes foi regularizado de forma a assegurar uma superfície plana. Na figura 4.4b é 

possível observar o aspeto geral dos provetes solo-cimento após moldagem. 
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a) b) 
 

Figura 4. 4 – a) Utensílios para moldagem dos provetes de mistura solo-cimento; b) Provetes de mistura 

solo-cimento com 250 kg/m3 de cimento após compactação no molde. 

A determinação do teor em água (w) das misturas de solo-cimento produzidas foi efetuada de acordo 

com o estabelecido nos procedimentos da ASTM D2216-10 (2010). Foram retiradas amostras com um 

mínimo de 50 g e colocada em estufa a 104º por 24h. A quantidade de material utilizado para 

determinação do teor em água foi já previsto na produção.  

O controlo da homogeneidade dos provetes de cada mistura solo-cimento foi realizado por recurso ao 

controlo do peso volúmico aparente húmido ɣh e à sua comparação com o valor teórico determinado 

para cada mistura, a partir da formulação estabelecida. Analisando a dispersão dos valores de ɣh de 

cada mistura, constata-se que a margem de erro é inferior quanto maior a dosagem de cimento da 

mistura, o que significa maior homogeneidade entre provetes, facto que se deve à crescente 

plasticidade das misturas, o que confere maior facilidade ao processo de moldagem dos provetes. Para 

a comparação com o valor de formulação, foi realizado um teste estatístico t de Student, que revelou 

que, para as três misturas, a diferença entre o valor médio de ɣh dos provetes produzidos e o valor de 

ɣh estabelecido na formulação não é estatisticamente significativo. Considera-se assim que a 

homogeneidade dos provetes foi controlada com sucesso e que foi produzido um conjunto de provetes 

com um nível de compactação semelhante.  

Tabela 4. 6 – Valores médios do peso volúmico aparente húmido ɣh dos provetes de mistura solo-

cimento produzidos e análise comparativa do desvio face aos valores de formulação. 

Mistura 
Solo-cimento 

Valores médios de 
produção 

Valores de 
formulação 

Análise comparativa 

Nº 
provetes  

𝛾ℎ (kN/m3) 𝛾ℎ (kN/m3) Teste t-Student (α=0,05) 

150 kg/m3 10 17,7 ± 0,2 17,4 t(8)=2,19, p=0,06; teste bicaudal 

250 kg/m3 20 19,2 ± 0,1 19,0 t(17)=0,37, p=0,72; teste bicaudal 

350 kg/m3 20 20,7 ± 0,1 20,6 t(19)=1,47, p=0,16; teste bicaudal 

Margens de erro calculadas com um intervalo de confiança de 95%; Valores calculados a partir de GraphPad 

(2017). 

Recipiente 

para pesagem 

Molde Alonga 

Faca 
Instrumento para compactação 
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4.3.3 PROVETES DE CALDA ENDURECIDA 

Devido à inexistência de normalização para a produção de caldas de cimento no âmbito do 

melhoramento de solos, os procedimentos adotados basearam-se nos estabelecidos na NP EN 447 

(2008). Foram produzidos provetes prismáticos com dimensões 40x40x160 mm3 e provetes cilíndricos, 

estes com as mesmas dimensões dos provetes de mistura solo-cimento. 

A mistura da água e do cimento anidro foi efetuada por meios mecânicos até se obter uma calda 

homogénea (NP EN 447, 2008). No que diz respeito à moldagem da calda nos moldes, o procedimento 

foi efetuado de acordo com a NP EN 196-1 (2006), com exceção dos aspetos relativos à compactação 

dos provetes, uma vez que a fluidez da calda permite que esta se molde apenas pelo seu vazamento.  

4.3.4 CURA E DESMOLDAGEM 

Imediatamente após a finalização da produção dos provetes, foi iniciada a cura. Os provetes de solo-

cimento foram imersos em água à temperatura ambiente, condição de cura ideal para a hidratação do 

cimento (Coutinho & Gonçalves, 1994). Dada a configuração dos moldes dos provetes cilíndricos, 

apenas a superfície superior do provete mantém contacto direto com o ambiente saturado, uma vez 

que as restantes superfícies estão impermeabilizadas pelo molde.  

No que diz respeito aos provetes de calda endurecida, estes foram colocados em câmara húmida 

durante as primeiras 24 horas. Findo esse período, os provetes foram desmoldados e colocados em 

cura submersa à temperatura ambiente.  

Os períodos de cura dos provetes foram de 3,7,14 e 28 dias, de forma estudar as propriedades 

mecânicas, resistividade elétrica e velocidade de propagação de ultrassons do material, ao longo do 

período em que estas apresentam maior evolução (Coutinho & Gonçalves, 1994). O processo de 

desmoldagem dos provetes de mistura solo-cimento (figura 4.5) foi efetuado de forma bastante cuidada 

para não os danificar e assim manter a sua geometria.  

 

Figura 4. 5 – Processo de desmoldagem dos provetes de solo-cimento. 

A figura 4.6 apresenta o aspeto dos provetes de solo-cimento após desmoldagem. O aumento da 

dosagem de cimento aproximou a cor do provete da do cimento, incrementou a dimensão dos poros 

visíveis à superfície e a perceção da existência de camadas de compactação.  
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Figura 4. 6 – Provetes de mistura solo-cimento: a) 150 kg/m3, b) 250 kg/m3, c) 350 kg/m3. 

 

 

4.3.5 ADAPTAÇÕES DOS PROVETES CILÍNDRICOS  

Para o ensaio de resistividade elétrica foi utilizado um provete cilíndrico com 4 elétrodos cravados 

(pregos de aço inoxidável), com igual espaçamento e profundidade, ao longo do seu eixo longitudinal 

(figura 4.7). A BS 1377-3 (1990) prevê que a inserção dos elétrodos no provete seja efetuada no 

momento da realização do ensaio. No entanto, tal apenas foi possível para os provetes de solo. No 

caso dos provetes de solo-cimento, a elevada rigidez do material impossibilitou a cravação e como tal, 

procedeu-se à inserção dos elétrodos antes na fase de moldagem. 

A configuração da disposição dos elétrodos no provete foi feita de acordo com a figura 4.7a, tendo sido 

utilizada plasticina para os envolver antes da colocação dos provetes em cura submersa, de forma a 

impedir o contacto com a água (figura 4.7b). 

 

 

 

O ensaio de compressão diametral requer provetes em forma de disco, o que foi obtido através do corte 

dos provetes cilíndricos em quatro partes aproximadamente iguais. Os provetes em forma de disco 

têm, obviamente, o mesmo diâmetro que os provetes cilíndricos e aproximadamente ¼ do seu 

comprimento (35 mm). O processo é demonstrado na figura 4.8. 

a) b) c) 

70 

mm 

140 mm 

V 

I 

32,5 mm 

d=25 

Molde em PVC 

a) b) c) 

Figura 4. 7 – Provete cilíndrico para o ensaio de resistividade elétrica: a) Esquema ilustrativo do 

provete; b) provete saído da cura; c) corte longitudinal do provete. 
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4.4 PLANO DE TRABALHO 

O plano de trabalhos estabelecido inclui a caracterização efetuada dos provetes do solo, da calda de 

cimento e das misturas solo-cimento. A caracterização do solo englobou apenas o ensaio de 

resistividade elétrica uma vez que a restante caracterização deste material foi efetuada por Néri (2013).  

A calda de cimento foi caracterizada no estado fresco e no estado endurecido (tabela 4.7). A 

caracterização no estado fresco incluiu a determinação da massa volúmica, fluidez e exsudação, esta 

última como forma de avaliação da estabilidade da calda. A calda no estado endurecido foi 

caracterizada quanto às suas propriedades físicas, mecânicas e geofísicas em idades que abrangem 

os 3,7, 14, 28 e 38 dias, variando de ensaio para ensaio. 

Tabela 4. 7 – Plano de ensaios para a caracterização da calda de cimento. 

Estado fresco Estado endurecido 

Massa volúmica Ensaios de caracterização física 

Método do cone Porosidade acessível à água 

Método do espalhamento Massa volúmica aparente 

Avaliação da exsudação Microscópio eletrónico (SEM)1 

 Ensaios mecânicos 

 Compressão diametral 

 Resistência à compressão simples 

 Flexão 

 Ensaios geofísicos 

 Resistividade Elétrica 

 Propagação de impulsos ultrassónicos 

 Excitação por impulso de vibração 

1Ensaios realizados por entidades externas.     

O plano de ensaios estabelecido para as misturas solo-cimento (tabela 4.8) teve como objetivo a sua 

caracterização física, mecânica e condutividade. A caracterização física analisa o material ao nível 

microscópico e macroscópico, a caracterização mecânica avalia as propriedades mais importantes para 

a) b) c) 

Figura 4. 8 – a) Provete cilíndrico com marcações antes do corte; b) corte do provete; c) provetes 

disco resultantes. 
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o dimensionamento de um projeto de melhoramento do solo, e os ensaios geofísicos, não destrutivos, 

permitem avaliar a sua correlação com as propriedades mecânicas e com a dosagem de cimento, 

permitindo deste modo estabelecer equações que possibilitem estimá-las. 

Tabela 4. 8 - Plano de ensaios para caracterização das misturas de solo-cimento. 

Mistura solo-cimento   150 kg/m3 250 kg/m3 350 kg/m3 

Ensaios de caracterização física    

Porosidade acessível à água 
  

Massa volúmica aparente    

Porosimetria por intrusão de mercúrio1     

Microscópio eletrónico (SEM)1    

Ensaios mecânicos 
  

Compressão diametral  -  

Resistência à compressão simples 
  

Ensaios de geofísicos    

Resistividade Elétrica 
  

Propagação de impulsos ultrassónicos 
  

Excitação por impulso de vibração 
  

1Ensaios realizados por entidades externas.  

 

4.5 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA CALDA NO ESTADO FRESCO 

4.5.1 DETERMINAÇÃO DA MASSA VOLÚMICA 

Os procedimentos adotados basearam-se no disposto na NP EN 445 (2008), os quais correspondem, 

de forma resumida, a avaliar a massa de calda no estado fresco contida num recipiente de capacidade 

conhecida.  

4.5.2 AVALIAÇÃO DA FLUIDEZ PELO MÉTODO DO CONE 

Os procedimentos adotados basearam-se no disposto na NP EN 445 (2008), os quais em termos 

genéricos, é muitas vezes referido na bibliografia como método do cone de Marsh (Kutzner, 1996; 

Nonveiller, 1989; Warner, 2004). 

O objetivo do ensaio é a medição do tempo de escoamento (t) de um litro de calda pelo orifício inferior 

de um recipiente cónico, de dimensões conhecidas. O tempo de escoamento é medido imediatamente 

após a produção da calda t0 e decorridos 30 minutos t30, após a sua produção. Ambas as medições 

devem verificar os requisitos que se apresentam na tabela 4.9. 
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Figura 4. 9 - Medição de ho e de hw. 

 

Tabela 4. 9 – Requisitos de fluidez estabelecidos na NP EN 447 (2008) para o método do cone. 

t0 ≤ 25 s 1.2 t0  ≥ t30 ≥ 0.8 t0  e  t30 ≤ 25 s 

 

4.5.3 AVALIAÇÃO DA FLUIDEZ PELO MÉTODO DO ESPALHAMENTO 

Os procedimentos seguiram o estabelecido na NP EN 445 (2008). O objetivo do ensaio é a medição 

do diâmetro médio (a) em mm, da calda espalhada numa superfície plana após o levantamento do 

molde que a continha. O resultado engloba o diâmetro médio medido imediatamente após a produção 

da calda a0 e o diâmetro médio medido após um período de 30 minutos a30. Ambas as medições devem 

verificar os requisitos que se apresentam na tabela 4.10. 

Tabela 4. 10 - Requisitos de fluidez estabelecidos na NP EN 447 (2008) para o método do 

espalhamento. 

a0 ≥ 140 mm 1.2 a0  ≥ a30 ≥ 0.8 a0  e  a30 ≥ 140 mm 

 

4.5.4 AVALIAÇÃO DA EXSUDAÇÃO 

A avaliação da exsudação baseou-se na metodologia proposta por Kutzner (1996). O objetivo do ensaio 

é a medição da percentagem de água exsudada em relação ao volume inicial de calda (1 L), contida 

num recipiente com 60 mm de diâmetro. O resultado é obtido através da equação 4.1. 

exsudação =
ℎ𝑤

ℎ0
× 100 (%)  (4.1) 

em que hw  representa a altura de água exsudada e h0  a altura de calda no início do ensaio. A exsudação 

da calda não deverá ultrapassar 10% após 2 horas de ensaio, por forma a ser classificada como estável. 

No presente trabalho experimental, a altura de água exsudada foi avaliada por um período de 3 horas, 

por forma a verificar, não só o valor de exsudação após 2 horas do início do ensaio, como também 

registar o período de tempo que a altura de água exsudada cessa de aumentar. As medições foram 

realizadas a cada 30 minutos, o que permitiu analisar a evolução ao longo do tempo (figura 4.9). 
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4.6 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO, DA CALDA NO ESTADO 

ENDURECIDO E DAS MISTURAS SOLO-CIMENTO 

4.6.1 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE POROSIDADE ACESSÍVEL À ÀGUA 

A determinação da porosidade baseou-se no disposto nas recomendações RILEM. As recomendações 

RILEM (1980) referem que devem ser ensaiados um mínimo de três provetes por cada ensaio. Por 

motivos de gestão do material disponível para os vários ensaios previstos no plano de trabalho, não foi 

possível ensaiar o número de provetes recomendado para todos os materiais ensaiados. Desta forma, 

o grau de confiança nos resultados médios será inferior ao recomendado. 

A porosidade é expressa em percentagem, através do rácio entre o volume dos poros acessíveis à 

água (𝑉𝑣𝑤) e o volume total do provete (𝑉𝑇) (equação 4.2): 

𝑉𝑣𝑤

𝑉𝑇
=

𝑀3−𝑀1

𝑀3−𝑀2
× 100   (4.2) 

4.6.2 DETERMINAÇÃO DA MASSA VOLÚMICA APARENTE 

A massa volúmica aparente húmida (ρh) foi determinada através da equação 4.3, que representa o 

quociente entre a massa do provete (Mprovete) e o seu volume aparente (Vmedições). O volume de cada 

provete foi calculado utilizando a expressão do volume do cilindro. A altura e o diâmetro dos provetes 

foram medidos por intermédio de um paquímetro. 

𝜌ℎ =  
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
    (4.3) 

A massa volúmica aparente seca (ρd) é calculada por intermédio da equação 4.4, em que w representa 

o teor em água (w) do material. 

𝜌𝑑 =  
𝜌ℎ

1+𝑤
    (4.4) 

4.6.3 ENSAIO DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 

A determinação da porosimetria adotou os procedimentos definidos na norma ASTM D4404-10 (2010). 

Este ensaio consiste na introdução de mercúrio, sob pressão, num provete cúbico de 1 cm3 de material. 

No presente trabalho experimental, os provetes cúbicos foram extraídos dos provetes cilíndricos 

previamente submetidos ao ensaio de resistência à compressão simples. 

A variação de pressão absoluta (P) que é imposta permite determinar o diâmetro (d) dos poros, 

assumindo-se que estes têm geometria cilíndrica. A relação é dada pela equação de Washburn 

(equação 4.5): 
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𝑑 =
−4𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑃
  (4.5) 

em que ɣ representa a tensão superficial do mercúrio, 0,485 N/m (ASTM D4404-10, 2010), e θ o ângulo 

de contacto entre a matriz porosa do material e o mercúrio. Para θ foi utilizado o valor fixo de 1300 em 

todos os provetes ensaiados. Simultaneamente, é medido o volume de mercúrio introduzido no provete, 

permitindo assim relacionar a dimensão dos poros com a sua quantidade.  

O ensaio avalia a existência de poros com um diâmetro aparente de 2,5 nm a 100 µm. De entre os 

vários parâmetros físicos que é possível extrair do ensaio, foi determinada a distribuição da dimensão 

dos poros e a porosidade. Devido à metodologia do ensaio apenas é avaliada a porosidade aberta, ou 

seja, os vazios que estão interligados aos poros exteriores pois são os únicos acessíveis já que o 

ensaio é não destrutivo. 

Este ensaio foi realizado no centro de investigação REQUIMTE, localizado na Faculdade de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

4.6.4 MICROSCÓPIO ELETRÓNICO 

Fragmentos de material recolhido dos provetes submetidos à avaliação da resistência à compressão 

simples, depois de secos em estufa, foram observados, utilizando o microscópio de varrimento de 

electrões (SEM) do Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies (ICEMS), localizado 

no Instituto Superior Técnico. 

4.6.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

O ensaio de resistência à compressão simples teve como objetivo a determinação da tensão de rotura 

à compressão, 𝑞𝑢 e do módulo de elasticidade, Etg. Foram ensaiados provetes cilíndricos de mistura 

solo-cimento (150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3) e, provetes cilíndricos e prismáticos de calda 

endurecida, pelo que os procedimentos adotados para a realização do ensaio tiveram por base a 

normalização que se enquadra no material do provete e na sua geometria (tabela 4.11). 

Para as misturas de solo-cimento com 150 kg/m3 e 250 kg/m3, foram adotados os procedimentos de 

ensaio dispostos na ASTM D2166/D2166M-13 (2013), norma que se refere a provetes de solo com 

coesão, uma vez que as dosagens de cimento destas misturas são ainda suficientemente baixas para 

as enquadrar neste procedimento, e o nível de carga que é necessária para provocar a sua rotura 

enquadra-se melhor na capacidade de carga do equipamento previsto nesta norma (figura 4.10a). O 

equipamento referido possui um transdutor local axial entre a câmara de ensaio e a estrutura superior 

do equipamento de carregamento, que permite a medição da deformação axial (figura 4.10b) 

Para a mistura de solo-cimento com 350 kg/m3, os provetes foram solicitados à compressão simples 

segundo os procedimentos dispostos na ASTM D2166/D2166M-13 (2013) até cerca de 35% a 50% da 

sua tensão de rotura à compressão, com o objetivo de determinar Etg. Para a determinação de qu o 

procedimento teve de ser retomado no equipamento da figura 4.10c, que se enquadra no âmbito da NP 
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EN 12390 (2009), norma que se refere a betão endurecido, uma vez que a carga de rotura dos provetes 

da mistura de 350 kg/m3 ultrapassava a capacidade máxima do equipamento inicial. 

Para os provetes de calda endurecida, a abordagem foi distinta tendo sido introduzida uma geometria 

adicional aos provetes cilíndricos ensaiados, no caso os provetes prismáticos, mais concretamente 

metades de provetes prismáticos. Assim, foram realizados ensaios de compressão simples em 

provetes cilíndricos de calda endurecida com a mesma dimensão dos provetes de mistura solo-cimento 

e do solo (estes realizados por Néri (2013)), por forma a eliminar a influência da geometria nos 

resultados, permitindo maior precisão na comparação da tensão de rotura à compressão entre os 

materiais. Este ensaio seguiu os procedimentos da NP EN 12390 (2009) tendo sido apenas 

determinada a tensão de rotura. Os provetes prismáticos mencionados foram ensaiados de acordo com 

os procedimentos descritos em Gomes et al. (2010), que o autor refere terem origem na especificação 

para determinação da resistência mecânica de cimentos – E 29 de 1979. Este ensaio foi realizado no 

equipamento da figura 4.11, que foi também utilizado para a realização do ensaio de compressão 

diametral e como tal será apresentado no subcapítulo 4.6.6. 

Tabela 4. 11 – Tipo de provete e normalização utilizada para a obtenção da tensão de rotura à 

compressão simples (qu) e do módulo de elasticidade tangente (Etg). 

Material Provete Normalização utilizada 

Mistura 150 kg/m3 Cilindro ASTM D2166/D2166M-13 (2013) 

Mistura 250 kg/m3 Cilindro ASTM D2166/D2166M-13 (2013) 

Mistura 350 kg/m3 Cilindro ASTM D2166/D2166M-13 (2013); NP EN 12390 (2009) 

Calda endurecida 
Cilindro NP EN 12390 (2009) 

½ Prisma Gomes et al. (2010) 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 
 

Figura 4. 10 – a) Equipamento de ensaio da ASTM D2166/D2166M-13 (2013); b) Transdutor axial (à 

esq.); célula de carga (à dir); c) Equipamento de ensaio da NP EN 12390 (2009). 
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A tensão de rotura à compressão, qu e o módulo de elasticidade tangente Etg são determinados pelas 

equações 4.6 e 4.7. 

𝑞𝑢 =
𝑃𝑢

𝐴0
  (N/mm2)  (4.6) 

𝐸𝑡𝑔 =
𝜎𝑐

𝜀𝑎
  (N/mm2)  (4.7) 

no qual 𝐴0 representa a área inicial da secção transversal submetida à aplicação da carga última 𝑃𝑢, σc 

representa a tensão de compressão aplicada e εa a deformação axial. No âmbito da ASTM 

D2166/D2166M-13 (2013) é indicada uma fórmula para a correção da área inicial do provete com o 

desenvolvimento do carregamento, contudo uma vez que a rigidez dos provetes solo-cimento é 

consideravelmente superior à dos provetes de solo que estão no âmbito direto da norma, a correção 

de área resultaria numa diferença irrelevante para o cálculo do valor de tensão de rotura, pelo que não 

foi efetuado. 

No que diz respeito à parametrização dos ensaios (tabela 4.12), para o ensaio preconizado pela ASTM 

D2166/D2166M-13 (2013) a velocidade do carregamento utilizada corresponde a uma taxa de 

deformação do provete de 0,145%/min, que é inferior ao intervalo de 0,5% a 2%, estabelecido pela 

ASTM D2166/D2166M-13 (2013). O tempo entre leituras permitiu obter cerca de 20 a 25 registos por 

ensaio, que é superior ao valor mínimo de 10 registos estabelecidos pela norma. Para o ensaio 

preconizado pela NP EN 12390 (2009), na fase de carregamento até à rotura, a velocidade de 

carregamento foi de 0,6 MPa/s, o que equivale a 2,3 kN/s, considerando a área da base dos provetes 

cilíndricos. Este valor encontra-se enquadrado nas recomendações da norma. A carga máxima à rotura 

F é atingida quando não for possível aplicar uma carga superior, o que é assinalado automaticamente 

pela máquina de ensaio 

Tabela 4. 12 – Parâmetros adotados para os ensaios de compressão simples. 

Ensaio Tipologia 
Velocidade de 
carregamento 

Tempo entre 
leituras 

ASTM D2166/D2166M-13 (2013) 
Não consolidado, não 

drenado 
0.2 mm/min 30 s 

NP EN 12390 (2009) - 2,3 kN/s - 

NP EN 447 (2008) - 2,4 kN/s 5x10-3 s 

 

De referir que a NP EN 12390 (2009) recomenda que o rácio entre o comprimento do provete e o 

diâmetro seja de 2, o que foi respeitado. Contudo, é importante referir que em provetes com uma área 

de secção inferior a 100 mm, a margem de erro dos resultados é superior, devido ao facto de que as 

cargas aplicadas pelo equipamento de ensaio da figura 4.10c ao provete se situam num percentil 

inferior da sua capacidade de aplicação de carga. 

Após o fim dos ensaios procedeu-se à recolha de amostras dos provetes de mistura solo-cimento para 

determinação do teor em água (w) e à validação das geometrias de rotura. O critério de exclusão dos 
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provetes de mistura solo-cimento com 150 kg/m3 foi a ocorrência de rotura local, para os provetes das 

misturas de 250 kg/m3, 350 kg/m3 pela maior preponderância da pasta de cimento no seu 

comportamento mecânico, foram utilizados os critérios de validação de rotura da NP EN 12390 (2009). 

No que diz respeito aos provetes cilíndricos de calda endurecida foram utilizados os critérios de 

validação da NP EN 12390 (2009). 

4.6.6 ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL (BRASILEIRO) 

Os procedimentos do ensaio adaptados para a determinação da compressão diametral tiveram por 

base o estabelecido na ASTM D3967-95a (2001). Este ensaio tem como objetivo a determinação da 

resistência à tração 𝜎𝑡 (equação 4.8) através da aplicação de compressão diametral.  

𝜎𝑡 =
2𝑃

𝜋𝐿𝐷
  (MPa)  (4.8) 

P representa a carga aplicada, L a espessura e D o diâmetro do provete. A equação 4.8 resulta da 

teoria de Hertz (Hertz, 1895 apud Procopio et al., 2003) segundo a qual a tensão principal na direção 

perpendicular ao carregamento é responsável pela rotura e ocorre no centro do disco.  

De acordo com a ASTM D3967-95a (2001), embora este ensaio não avalie diretamente a tensão de 

tração é uma excelente alternativa pela sua simplicidade e custo reduzido, pelo que é bastante utilizado. 

Também no que diz respeito ao estado de tensão imposto ao material, a presença de tensões de 

compressão na avaliação das tensões de tração torna o ensaio mais representativo dos estados de 

tensão que ocorrem quando o solo melhorado é carregado in situ.  

O rácio espessura/diâmetro dos provetes foi entre 0,45 e 0,47 e o diâmetro cerca de 45 vezes superior 

à maior dimensão das partículas dos materiais constituintes do provete (2 mm), o que se enquadra nos 

limites estabelecidos na ASTM D3967-95a (2001).  

Para a realização do ensaio foi utilizado um paquímetro para medir as dimensões dos provetes, uma 

balança com uma casa decimal de precisão para medição da massa dos provetes e uma máquina de 

ensaio conforme a ASTM D3967-95a (figura 4.11). 

Face à folga lateral do módulo de suporte do equipamento de ensaio, foi necessário preenchê-lo com 

dois elementos metálicos cilíndricos de rigidez suficientemente elevada para não se deformarem com 

a força transmitida durante o ensaio (figura 4.12).  
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Figura 4. 11 - Máquina de ensaio 

 

 

 

Figura 4. 12 – Módulo de carga (em cima) e módulo 
de suporte adaptado (em baixo). 

 

Trata-se assim de uma adaptação que assegurou que o provete não sofreria rotação durante o 

carregamento, mantendo o posicionamento centrado face ao módulo de carga. Contudo, a referida 

adaptação introduz estados de tensão na parte inferior do provete distintos do previsto na ASTM D3967-

95a. Todavia esta configuração foi utilizada no ensaio de todos os provetes, de forma a assegurar 

condições iguais entre todos, permitindo assim a comparação dos resultados. 

4.6.7 ENSAIO DE PROPAGAÇÃO DE IMPULSOS ULTRASÓNICOS 

Os procedimentos do ensaio seguiram o disposto nas normas UNE-EN 12504-4 (2006) e ASTM C-597-

09 (2009). Este é um ensaio não destrutivo, que tem como objetivo a avaliação da velocidade de 

propagação (equação 4.9): 

𝑉 =
𝐿

𝑇
  (km/s)   (4.9) 

𝐿 (mm) é o comprimento do caminho percorrido pela onda e 𝑇(µs) é o tempo que a onda ultrassónica 

demora a percorrer o caminho. 

Considera-se como ultrassom um som que vibra a uma frequência superior a 20 kHz, razão pela qual, 

a norma UNE-EN 12504-4 (2006) específica, que para ensaios em betão, as frequências utilizadas 

deverão estar entre os 20 kHz e os 150 kHz. No presente estudo a frequência utilizada foi de 54 kHz.  

No que diz respeito ao tipo de transmissão, tratando-se de um ensaio laboratorial em provetes com 

total acessibilidade às faces do elemento, foi utilizada a transmissão direta, uma configuração que 

permite maior energia de propagação quando comparada com a transmissão semidirecta e com a 

transmissão indireta (UNE-EN 12504-4, 2006).  

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia do Instituto Superior Técnico, à temperatura 

ambiente. Uma vez que o ensaio é comprometido caso haja uma fonte de vibração próxima, houve o 

cuidado de assegurar condições livres de tal perturbação.  

Manípulos de controlo de velocidade Marcação de orientação da linha de rotura 
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Por último, uma análise à adequabilidade da forma e dimensões dos provetes cilíndricos utilizados. De 

acordo com a ASTM C 597-09 (2009) a velocidade do impulso ultrassónico é independente destas 

características. Porém, o âmbito de validade desta condição está limitado a um intervalo de valores 

para as dimensões longitudinais e laterais do elemento a ensaiar.  

No que diz respeito às dimensões longitudinais a UNE-EN 12504-4 (2006) e a ASTM C-597-09 (2009) 

recomendam dimensão longitudinal mínima de 100 mm para um provete de betão com partículas 

inferiores a 20 mm (dmax). Esta recomendação deve-se ao grau de heterogeneidade associado à 

constituição do material, que pode originar resultados desviados caso o comprimento do caminho a 

percorrer pelas ondas ultrassónicas seja reduzido. No caso dos provetes de solo-cimento, esta 

recomendação pode ser encarada de forma menos conservadora devido ao espectro mais reduzido 

das dimensões das partículas que o constituem. Como tal, face à dimensão máxima de 2 mm do 

agregado que constitui os provetes cilíndricos utilizados no presente trabalho experimental, o 

comprimento de 140 mm utilizado respeita o valor definido.   

4.6.8 ENSAIO DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO DE VIBRAÇÃO 

O ensaio é não destrutivo e tem como objetivo a medição da frequência natural de vibração dos 

provetes, ou seja, a frequência que provoca maior amplitude de deformação no material. Esta medição, 

em conjunto com a massa do provete e as suas dimensões permite determinar as propriedades 

elásticas dinâmicas do material, nomeadamente o módulo de elasticidade dinâmico Ed, o módulo de 

distorção dinâmico Gd e o coeficiente de poisson dinâmico νd. Para a realização do ensaio foram 

seguidos os procedimentos definidos nas normas ASTM E 1876-15 (2015) e ASTM C215-14 (2014). 

Foi aplicado o modo de vibração transversal (ASTM C 215-14, 2014), também denominado modo de 

flexão fora do plano (ASTM E 1876-15, 2015), para determinar o módulo de elasticidade dinâmico Ed, 

e o modo de vibração de torsão (ASTM C 215-14, 2014) para determinar o módulo de distorção 

dinâmico Gd. Para cada modo de vibração o ensaio deve ser repetido até se obter cinco leituras 

consecutivas que não se desviem mais de 1% entre si. O resultado da frequência natural será a média 

das leituras. O cálculo de ED, GD e νd obedece a um processo iterativo no qual são utilizadas as 

equações 4.10 a 4.12. 

𝐸𝐷 = 1,6067 (
𝐿3

𝐷4
) 𝑚𝑓1

2𝑇´1 
(4.10) 

𝐺𝐷 = 16𝑚𝑓2
2 (

𝐿

𝜋𝐷2
) 

(4.11) 

𝜈𝐷 =
𝐸𝐷

2𝐺𝐷

− 1 
(4.12) 

 

O ensaio foi realizado à temperatura ambiente. Uma vez que a integridade do ensaio é comprometida 

caso haja uma fonte de vibração próxima, houve o cuidado de assegurar a realização do ensaio num 

ambiente livre de tal perturbação. As medições foram realizadas utilizando o equipamento Gridosonic 

MK6, que está recomendado na norma ASTM E 1876-15 (2015). 
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No que diz respeito às dimensões do provete, a norma ASTM C 215-14 (2014) recomenda que o rácio 

entre o comprimento e a máxima largura na direção transversal esteja compreendido entre 3 a 5, de 

forma a obter melhores resultados. Os provetes cilíndricos utilizados no presente trabalho experimental 

verificam um rácio de 2, o que ainda assim, se enquadra no mínimo recomendado para a aplicação das 

fórmulas de cálculo. 

4.6.9 ENSAIO DE RESISTIVIDADE ELÉCTRICA 

A resistividade elétrica aparente ra define-se como a resistência de um elemento de volume unitário à 

condução de corrente elétrica. Os procedimentos do ensaio tiveram por base a BS 1377-3 (1990). A 

realização do ensaio dos provetes de solo-cimento através dos procedimentos definidos pela norma 

enunciada constitui uma adaptação, uma vez que esta abrange provetes de solo. Contudo, foi 

privilegiada a coerência entre ensaios de forma a reduzir os fatores que pudessem contribuir para 

diferenças relevantes nos resultados. No ensaio, foi utilizada a configuração de Wenner, na qual a é 

dada pela equação 4.13: 

r𝑎 = 2𝜋𝑎
∆𝑉

𝐼
 (m) (4.13) 

𝑎 (m) representa o espaçamento entre elétrodos, V (V) a diferença de potencial e I (A) a intensidade 

de corrente elétrica aplicada.  

Os ensaios foram realizados no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores – Microssistemas 

e Nanotecnologias (INESC-MN). Na realização do ensaio foi utilizado um gerador de corrente DC, um 

multímetro e 4 Elétrodos, estes inseridos nos provetes (figura 4.13). Para minimizar o efeito de 

polarização foi considerada apenas a primeira medição nos provetes em que sucessivas medições 

resultassem em desvios assinaláveis.  

 

 

 

 

 

 

 

Os provetes utilizados foram apresentados no subcapítulo 4.3.5 e na figura 4.7. Os elétrodos utilizados 

são pregos de aço, de igual comprimento com diâmetro entre 2 mm e 6 mm, tal como estabelecido pela 

BS 1377-3 (1990). 

Gowers & Millard (1999) recomendam que o espaçamento entre elétrodos seja superior a 1,5 vezes o 

diâmetro máximo do agregado (Dmax), de forma a evitar que a heterogeneidade associada às 

partículas granulares que formam o meio cause interferência nos resultados. Neste âmbito os provetes 

cumprem a recomendação (D=25 mm > 1,5xDmax=3 mm).   

Figura 4. 13 - Fotografia do equipamento utilizado no ensaio de resistividade. 
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CAPÍTULO 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O capítulo 5 procede à apresentação e análise dos resultados obtidos no âmbito do plano de trabalho 

estabelecido para a caracterização da calda e das misturas de solo-cimento.  

No que diz respeito às misturas solo-cimento, é analisada a influência da dosagem de cimento e do 

tempo nas suas propriedades físicas, mecânicas e geofísicas. Para quantificar a influência da dosagem 

de cimento nas propriedades foi estabelecido um parâmetro de medição, que se denominou de fator 

de melhoria. Para cada propriedade, este parâmetro é calculado pelo quociente entre o valor médio 

obtido no ensaio em questão pela mistura que se pretende avaliar e a mistura de referência, que se 

estabeleceu ser a de 150 kg/m3, por ser a de menor dosagem de cimento.  

Procura-se também, analisar a correlação entre as propriedades mecânicas e entre as propriedades 

geofísicas e estas últimas, estabelecendo-se quando estiticamente sustentado, equações de 

correlação. 

5.2 CALDA NO ESTADO FRESCO 

Duas amostras de calda (M1 e M2), resultantes de produções independentes, foram avaliadas no que 

diz respeito à sua massa volúmica e à sua fluidez. Os resultados da massa volúmica (tabela 5.1) 

apontam para que o procedimento de produção das caldas tenha permitido obter similar dispersão das 

partículas sólidas de cimento e quantidade de ar. 

Tabela 5. 1 – Medições de massa volúmica. 

Amassadura Massa volúmica (kg/m3) 

M1 1808 

M2 1792 

 

A avaliação da fluidez foi realizada através do método do cone utilizando as duas amostras, e pelo 

método do espalhamento apenas para uma única amostra. Os resultados (tabela 5.2) verificam todos 

os requisitos de fluidez estabelecidos pela NP EN 447 (2008), apresentados nos subcapítulos 4.5.2 e 

4.5.3. Contudo, visto que a norma se refere a caldas de injeção para bainhas de pré-esforço, os seus 

requisitos aplicam-se nesse âmbito, não sendo indicador da adequabilidade para a utilização em solos. 

Os resultados obtidos demonstram que a fluidez das caldas incrementou nos 30 minutos após a sua 

produção, possivelmente devido à libertação de ar aprisionado nas caldas que, como referido por 

Toumbakari (2002), resulta da melhoria da dispersão das partículas de cimento pelo processo de 

agitação contínuo. Contudo, apesar de ter ocorrido em todos os ensaios realizados, o incremento 

máximo foi de 12% (amostra M2), o que é pouco significativo, podendo assim considerar-se que a 

fluidez se manteve relativamente constante no período avaliado, e assim do ponto de vista da evolução 

no tempo da fluidez, considera-se que a calda se adequa à utilização no melhoramento de solos. 
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Tabela 5. 2 – Fluidez avaliada pelo método do cone e pelo método de espalhamento. 

Calda 
Tempo de escoamento (s) Diâmetro de espalhamento (mm) 

t0 t30 a0  a30 

M1 11,74  11,52 161 178 

M2 11,81 10,36 - - 

t0 e a0 – imediatamente após produção; t30 e a30 – 30 minutos após a produção. 

Não tendo sido encontrado nenhum trabalho experimental que permita relacionar os valores da fluidez 

inicial com valores de viscosidade, menciona-se a relação da fluidez com a relação a/c. Ribeiro (2008) 

estudou o efeito da variação de a/c entre 0,45 e 0,5 na fluidez de uma calda de cimento semelhante à 

calda em estudo, registando um aumento da fluidez para relações a/c crescentes (tabela 5.3).  

Como referido no subcapítulo 2.5.1, as caldas de cimento utilizadas no melhoramento de solos por 

Deep Mixing são formuladas com a/c entre 0,6 e 2,5, e como tal, dada a influência direta de a/c na 

fluidez e consequentemente na viscosidade, a calda em estudo será menos fluida e mais viscosa que 

a generalidade das caldas utilizadas neste método, como ficou demonstrado no estudo descrito na 

tabela 2.2 (subcapítulo 2.5.2), em que a variação de a/c=0,6 para a/c=1,0 teve o efeito de reduzir a 

viscosidade inicial de 20 mPa.s para 6 mPa.s. 

Tabela 5. 3 - Tempo de escoamento inicial da calda de água e cimento CEM I 42,5 R da Secil. (Ribeiro, 

2008). 

a/c 0,45 0,46 0,48 0,5 

Tempo de escoamento inicial (s) 17,84 14,66 12,69 11,47 
 

A caracterização da calda no estado fresco incluiu ainda o ensaio de exsudação, tendo a calda 

apresentado 2,8% de exsudação, 2 horas após o início do ensaio, claramente inferior ao limite de 10% 

referido por Kutzner (1996). O valor de 2,8% foi também o máximo registado nas medições realizadas 

a cada 30 minutos, ao longo dos 150 minutos do ensaio, o que significa que a evolução da exsudação 

estabilizou aproximadamente após 2 horas (figura 5.1). Assim, conclui-se que a calda em estudo possui 

a estabilidade necessária para a sua utilização no melhoramento de solos. 

 

Figura 5. 1 - Evolução da exsudação ao longo do tempo. 
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5.3 CALDA NO ESTADO ENDURECIDO  

A porosidade da calda (n) foi avaliada aos 14 dias e os 38 dias de idade, tendo-se registado um 

decréscimo (tabela 5.4). Este resultado já seria expectável devido à evolução do processo de 

hidratação do cimento no período avaliado, que leva a que o espaço preenchido pelos produtos 

hidratados do cimento aumente com o passar do tempo. Partindo do pressuposto que o material aos 

38 dias apresenta um grau de hidratação superior a 75%, o resultado registado nesta idade está de 

acordo com o esperado para uma calda de cimento com relação a/c=0,6, que seria entre 30% a 35% 

(Mehta & Monteiro, 2014). 

No que diz respeito à massa volúmica seca (ρ) da calda de cimento endurecida regista-se uma ligeira 

diferença (-4,2%) entre o resultado aos 14 dias e aos 38 dias, que diz respeito à hidratação de cimento 

anidro neste período. Os produtos hidratados do cimento são menos densos que o cimento anidro, o 

que leva à redução da massa volúmica (Gomes et al., 2013). 

Tabela 5. 4 – Valores médios dos resultados de caracterização física da calda de cimento endurecida. 

Idade (dias) Nº provetes n (%) ρ (kg/m3) 

14 3 39,1 ± 0,2 2340 ± 1,2 

38 3 32,6 ± 0,4 2240 ± 6,9 

 

A caracterização mecânica da calda endurecida foi efetuada aos 7, 28 e aos 38 dias de idade (tabela 

5.5). Aos 7 e aos 28 dias, a tensão de resistência à compressão (qu) foi testada através do ensaio de 

compressão simples em provetes cilíndricos (140 mm de altura e 70 mm de diâmetro), tendo sido obtido 

respetivamente, 11,6 MPa e 15,4 MPa. O ensaio foi realizado no equipamento de carga no âmbito da 

NP EN 12390 (2009) (figura 4.10c) em provetes com a mesma geometria e dimensão dos provetes de 

mistura solo-cimento, o que estabelece condições para uma comparação mais precisa de qu entre os 

materiais, uma vez que são excluídos dos resultados os efeitos da geometria dos provetes e o tipo de 

equipamento. Ainda aos 28 dias de idade, a resistência à compressão diametral (σt) foi testada em 

provetes em forma de disco, estes resultantes do corte do provete cilíndrico, tendo sido obtido um valor 

médio de 1 MPa. A tensão determinada através deste ensaio tende a sobrestimar em cerca de 10% a 

tensão real de tração determinada por via do ensaio de tração direto (Mehta & Monteiro, 2014). 

Aos 38 dias de idade foi realizado o ensaio de compressão em metades de provetes prismáticos, tendo 

sido seguidos os procedimentos descritos em Gomes et al. (2010). Não existindo normalização para o 

desempenho mecânico de caldas utilizadas no melhoramento de solos, utiliza-se como referência o 

gráfico da figura 2.8 (Capítulo 2). De acordo com o gráfico, uma calda de cimento com relação a/c de 

0,6 deve atingir qu de 25 MPa aos 28 dias, pelo que se admite, a partir do resultado aos 38 dias, que a 

calda cumpre esse requisito. No ensaio de compressão realizado aos 38 dias foi também medida a 

deformação axial, de forma a calcular o módulo de elasticidade tangente Etg, que resultou em 

aproximadamente 5,3 GPa. Esta propriedade está dependente sobretudo da porosidade do material 

(Mehta & Monteiro, 2014), pelo que, embora não tenha sido realizado o ensaio em idades mais jovens, 
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é de esperar que Etg seja inferior devido à contínua redução da porosidade no tempo. Na figura 5.2, 

apresenta-se o gráfico tensão/deformação de um dos provetes. 

Tabela 5. 5 – Valores médios dos resultados dos ensaios de caracterização mecânica da calda de 

cimento endurecida. 

Idade Compressão simples Compressão diametral 

(dias) 
Geometria 
do provete 

Nº 
provetes 

σc (MPa) Etg (GPa) 
Geometria 
do provete 

Nº  
provetes 

σt (MPa) 

7 Cilindro 1 11,6 - - - - 

28 Cilindro 1 15,4 - Disco 2 1,01 ± 0,01 

38 ½ Prisma 12 32,9 ± 1,3 5,36 ± 0,37 - - - 

 

 

Figura 5. 2 - Gráfico de tensão-deformação e cálculo do Etg através de regressão linear. 

Foram também realizados ensaios de caracterização geofísica da calda de cimento endurecida, ao 

longo dos primeiros 28 dias de idade, cujos resultados se apresentam na tabela 5.6. Os resultados do 

ensaio de propagação de impulsos ultrassónicos revelaram uma ligeira tendência para a redução dos 

valores de velocidade com o incremento da idade dos provetes, o que não seria de esperar face à 

menor porosidade dos provetes com mais idade. Esta tendência pode ter como origem 

heterogeneidades entre provetes, bem como diferenças no grau de saturação dos provetes devido a 

evaporação da água capilar no período entre a retirada de cura e o início do ensaio. 

O ensaio de excitação por impulso de vibração permitiu determinar as propriedades dinâmicas do 

material. O módulo de elasticidade dinâmico Ed por se referir às muito pequenas deformações revelou-

se superior ao módulo de elasticidade tangente Etg, e crescente em função da idade. O mesmo ocorreu 

com o módulo de distorção dinâmico Gd.  

Os resultados obtidos da resistividade elétrica não seguem uma tendência ao longo do tempo, ao 

contrário do que seria de esperar, uma vez que a redução da porosidade do material decorrente do 

processo de hidratação do cimento dificulta a condução elétrica, que se faz sobretudo por via 

eletrolítica. É possível que tenha ocorrido erro experimental associado à metodologia de ensaio, uma 
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vez que a imersão dos pregos metálicos desde o início da cura da calda de cimento poderá ter levado 

ao seu enferrujamento e ao aumento da porosidade da pasta de cimento nas zonas de contacto com 

os pregos, o que introduz, potencialmente, grande variabilidade ao ensaio. 

Tabela 5. 6 – Valores médios dos ensaios geofísicos realizados na calda de cimento endurecida. 

Idade 
Propagação de 

impulsos ultrassónicos Excitação por Impulso de Vibração Resistividade 

(dias) 
Nº 

provetes 
V (km/s) 

Nº 
provetes 

Ed (GPa) Gd (MPa) vd 
Nº 

provetes 
ρa (Ω.m) 

3 - - - - - - 1 10,6 

7 2 3,30  4 11,36  4,33  0,31 1 23,1 

14 3 3,24  - - - - 1 14,8 

28 1 3,14 3 13,06  5,01 0,30  1 4,8 

 

5.4 MISTURA SOLO-CIMENTO 

5.4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

A porosidade (n) das misturas solo-cimento aos 28 dias de idade foi avaliada através do ensaio de 

porosidade acessível à água e do ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio (MIP). No MIP foi 

acrescentada a mistura solo-cimento com dosagem de 200 kg/m3. A tabela 5.7 sintetiza os resultados 

da porosidade. Foi também calculada a massa volúmica aparente seca (ρd) aos 3,7,14 e 28 dias de 

idade, através do procedimento descrito no subcapítulo 4.6.2. A tabela 5.8 apresenta os resultados 

desta propriedade, juntamente com o teor em água (w). 

O valor de porosidade aberta do solo obtido pelo ensaio MIP (19,3%) é bastante inferior ao valor teórico 

da porosidade absoluta (42,3%), calculado a partir da densidade das partículas sólidas (Gs) e do peso 

volúmico aparente seco (ɣd) do solo. A diferença é demasiado expressiva para ser atribuída unicamente 

à percentagem de poros inacessíveis, ou fechados, que equivale à diferença entre a porosidade 

absoluta e a porosidade aberta, uma vez que nos solos, a porosidade fechada não é significativa 

(Romero & Simms, 2008). Por outro lado, o valor da porosidade do solo obtida pelo MIP é inferior ao 

obtido para o solo-cimento com 150 e 200 kg/m3 de ligante, o que também não encontra sustentação 

teórica. Embora a introdução de cimento possa levar ao aumento da porosidade em alguns tipos de 

solo como as argilas ou solos com alto teor de matéria orgânica (Nimmo, 2004), esse não é o efeito 

esperado para uma areia com as características do solo em estudo, uma vez que a mistura entre 

cimento e a areia leva a que as partículas do ligante, pela sua menor dimensão, se instalem entre as 

partículas do solo, ocupando os vazios. Como tal, assume-se que o resultado possuí erro experimental, 

pelo que para efeitos de comparação com o solo-cimento, considera-se o valor teórico de porosidade 

absoluta do solo calculado. 

No que diz respeito às misturas de solo-cimento, o incremento da dosagem de cimento, teve como 

efeito a redução do volume de vazios, e consequentemente a redução da porosidade. Apenas o 

resultado da mistura 250 kg/m3 obtida através do ensaio MIP se desvia desta tendência. A redução da 
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porosidade significa também o incremento da massa de matéria sólida. Os gráficos das figuras 5.3 e 

5.4 ilustram a relação entre a dosagem de cimento e estas duas propriedades aos 28 dias de idade. 

Analisando os valores de ρd, verifica-se um aumento linear da massa volúmica com o incremento da 

dosagem de cimento, que corresponde a 14% entre as misturas de 150 kg/m3 e 350 kg/m3.  

Tabela 5. 7 – Porosidade do solo e das misturas solo-cimento com 150,200, 250 e 350 kg/m3 de ligante, 

obtidos pelos ensaios de Porosidade acessível à água e Porosimetria por intrusão de mercúrio (MIP). 

Material  
Idade Porosidade acessível a água MIP 

Dias Nº provetes n (%) n (%) 

Solo - - - 19,3* (42,31) 

Mistura 150 kg/m3 28 3 27,1  28,4 

Mistura 200 kg/m3 28 - - 19,8 

Mistura 250 kg/m3 28 3 19,9  15,4* 

Mistura 350 kg/m3 28 2 15,5 16,6 

1Valor teórico de porosidade absoluta; * valor não considerado 

No que diz respeito à evolução de ρd no tempo (tabela 5.8), não se detetaram diferenças relevantes 

entre provetes da mesma dosagem, o que não seria de esperar, uma vez que, tal como se verificou na 

calda de cimento endurecida, a hidratação das partículas de cimento origina compostos sólidos menos 

densos que o cimento anidro levando à redução de ρd. Possivelmente, por se tratarem de diferenças 

pouco expressivas, a precisão do método foi insuficiente para as detetar.  

Apresenta-se ainda os valores do teor em água (w), não se verificando um padrão de evolução com a 

idade, em concordância com que ocorreu com ρd. É também notória a diminuição de w com o 

incremento da dosagem de cimento da mistura, o que se deve ao maior consumo de água nas reações 

de hidratação do cimento. 

Tabela 5. 8 – Teor em água (w) e massa volúmica aparente seca ρd do solo e das misturas solo-cimento 

nos primeiros 28 dias de idade. 

Material 
Idade 

Nº provetes 
w ρd 

(dias) (%) (kg/m3) 

Solo - - - 15001 

Mistura 150 kg/m3 

3 1 16,70 1687 

7 - - - 

14 1 16,35 1671 

28 1 12,27 1659 

Mistura 250 kg/m3 

3 3 12,68 1790 

7 3 12,55 1808 

14 3 13,06 1777 

28 3 12,46 1825 

Mistura 350 kg/m3 

3 3 9,67 1945 

7 3 9,53 1929 

14 3 9,58 1937 

28 3 9,33 1919 
1Valor teórico estimado;  
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Figura 5. 3 - Porosidade absoluta do solo e 
porosidade aberta do solo-cimento aos 28 dias 
de idade. 

 

Figura 5. 4 - Massa volúmica aparente seca do 

solo e do solo-cimento aos 28 dias de idade. 

 

O ensaio MIP possibilitou também o estudo da distribuição das dimensões dos vazios, o que permite 

detalhar a informação sobre a matriz porosa de cada material (figura 5.5). Como seria de esperar, dada 

a granulometria do solo, os seus vazios são, maioritariamente, macroporos. Em comparação, o solo-

cimento revela uma redução significativa da quantidade de macroporos de dimensão compreendida 

entre 150 nm a 3000 nm, o que se deve à ocupação dos vazios do solo pela pasta de cimento, revelando 

também, um incremento da quantidade de poros de menor dimensão (mesoporos e macroporos de 

dimensão inferior a 150 nm), que se tratam maioritariamente de poros capilares da pasta de cimento. 

Entre as misturas de solo-cimento, há também diferenças a registar nas respetivas matrizes porosas. 

Com o incremento da dosagem de cimento das misturas verifica-se maior presença de poros de menor 

dimensão (mesoporos e macroporos de dimensão inferior a 100 nm) e a minimização dos poros de 

dimensão superior, o que se deve à maior predominância da matriz porosa da pasta de cimento por via 

da maior ocupação dos vazios do solo. Por outro lado, ao reduzir a dosagem de cimento das misturas, 

observa-se que o andamento dos gráficos na transição entre mesoporos e macroporos tende a suavizar 

e a delinear um desenvolvimento horizontal entre os mesoporos e macroporos com 3500 nm de 

diâmetro, mostrando que a matriz porosa do solo-cimento é constituída por uma mistura de poros de 

menor dimensão, provavelmente poros capilares da pasta de cimento, e poros de maior dimensão, fruto 

da ocupação incompleta dos vazios entre as partículas de solo pela pasta de cimento. 

A mistura com dosagem de 150 kg/m3 de cimento revelou forte presença de poros com dimensão 

superior a 3500 nm, inclusivamente bastante superior ao registado no solo. De acordo com Giesche 

(2006), a ocorrência deste tipo de situações resulta da presença de porosidade intergranular em 

partículas de maior dimensão. Possivelmente, está a detetar-se a presença de aglomerados 

constituídos por produtos hidratados de cimento e por partículas de solo. Devido a estes aglomerados, 

os vazios entre si terão maiores dimensões nos espaços intergranulares. Com o aumento da dosagem 

de cimento, a ocorrência deste fenómeno esbate-se. 
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Figura 5. 5 – Distribuição da dimensão dos vazios no solo e solo-cimento aos 28 dias de idade. 

Por último, foram observadas amostras de solo, solo-cimento e calda endurecida através do 

microscópio de varrimento de eletrões (SEM). No que diz respeito ao solo-cimento, foi possível observar 

que os compostos sólidos decorrentes da hidratação do cimento envolvem as partículas de solo, 

criando ligações sólidas entre estas, não se limitando a preencher total ou parcialmente os vazios do 

solo, como já fora deduzido pela informação fornecida pelos ensaios de caracterização física descritos 

até aqui. As observações mais precoces por via de SEM, aos 3 dias de idade, permitem já detetar a 

presença de tais ligações na mistura de 250 kg/m3 (figura 5.6) e na mistura de 350 kg/m3 (figura 5.7), 

na qual se pode observar silicato de cálcio hidratado (C-S-H), o constituinte mais determinante para as 

propriedades mecânicas da pasta de cimento hidratado, coberto por cristais de estringite, observando-

se também cristais de hidróxido de cálcio com geometria hexagonal. As ligações sólidas de pasta de 

cimento são formadas por cristais sólidos, por partículas de cimento anidro e por água. 
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Figura 5. 6 – Evidência de ligações sólidas na 

mistura solo-cimento com 250 kg/m3 aos 3 dias 

de idade. 

 
 
Figura 5. 7 – Solo-cimento com 350 kg/m3 aos 

3 dias de idade: 1 - Silicatos de cálcio 

hidratados (C-S-H) e estringite; 2 - cristais de 

hidróxido de cálcio hidratados. 
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Ao longo do tempo, como foi descrito no subcapítulo 2.5.3, continua a formar C-S-H e outros cristais 

hidratados que vão ocupando reduzindo o espaço ocupado pelos poros de gel, reforçando assim pasta 

de cimento endurecida e consequentemente as ligações entre as partículas de solo. 

As fotografias de SEM da figura 5.8 permitem ainda observar a transformação por que passa a 

microestrutura do solo ao introduzir calda de cimento e a sua evolução ao aumentar a dosagem de 

ligante. Na figura 5.8a (areia siltosa), é possível distinguir partículas de maior dimensão. Na figura 5.8b 

(mistura 150 kg/m3) deixa de ser possível identificar partículas de solo, observando-se uma agregação 

de compostos de menor dimensão, que aparentam tratar-se de minerais de cimento hidratado a 

envolver as partículas de solo. Ao aumentar a dosagem de cimento para 350 kg/m3 (figura 5.8c), o 

aspeto da microestrutura do solo-cimento aproxima-se do da calda de cimento endurecida (figura 5.8d), 

o que se deve à maior quantidade de cimento por massa de solo, refletindo-se no tipo de minerais 

hidratados e na densidade da camada de cimento hidratada. 

  
a) Solo (Areia siltosa)  b) Solo-cimento 150 kg/m3 

  
c) Solo-cimento 350 kg/m3 d) Calda de cimento endurecida 

 

Figura 5. 8 – Fotografias obtidas por microscópio de varrimento de eletrões (SEM) de solo, solo-

cimento e calda endurecida, os dois últimos aos 28 dias de idade. 

5.4.2 RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES 

O ensaio permitiu medir os valores da tensão (σc) aplicada nos provetes e a respetiva deformação axial 

εa ao longo do ensaio e, deste modo, elaborar os gráficos tensão-deformação de cada um. O valor da 

tensão de rotura à compressão (qu) corresponde ao valor mais elevado de tensão antes da primeira 

descarga e o módulo de elasticidade tangente (Etg) foi calculado de acordo com a equação 4.7 (capítulo 

4), por intermédio de regressão linear no troço do gráfico que apresenta um desenvolvimento linear. A 

opção por Etg para o estudo da rigidez teve que ver com a variabilidade que se verificou na medição 

Partícula de solo 
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Figura 5. 9 - Curvas experimentais e equações de regressão linear obtidas em provetes solo-cimento 

com 250 kg/m3 e 14 dias de idade. Os valores de Etg (em centenas de MPa) estão destacados a negrito. 

 

das pequenas deformações, o que impossibilitou a inclusão do troço inicial dos gráficos experimentais 

na análise desta propriedade. A imprecisão na medição ficou a dever-se a folgas iniciais existentes 

entre a célula de carga do equipamento de ensaio e o provete. Na figura 5.9 apresenta-se, a título de 

exemplo, os gráficos experimentais obtidos na mistura de 250 kg/m3 aos 14 dias de idade e o respetivo 

cálculo de Etg. As restantes curvas experimentais podem ser consultadas nos anexos A3, A4 e A5. 

   

 

 

Na tabela 5.9 apresentam-se os valores médios dos resultados do ensaio de compressão simples para 

as três misturas e para as idades ensaiadas. Os resultados de qu e Etg apresentados decorrem de uma 

análise aos resultados individuais de cada provete, que pode ser consultada nos anexos A3, A4 e A5. 

Além dos critérios de rotura referidos da NP EN 12390 (2009), avaliou-se também o desvio do resultado 

de cada provete face ao valor médio dos restantes provetes com igual dosagem e idade, a sua massa 

volúmica aparente seca (ρd) e o seu teor em água (w).  

Tabela 5. 9 – Valores médios do teor em água (w), da massa volúmica aparente seca (ρd), do módulo 

de elasticidade tangente (Etg) e da resistência à compressão simples (qu) dos provetes de solo-cimento. 

ID 
Idade Nº provetes 

considerados 

w ρd Etg qu 

(dias) % kg/m3 MPa MPa 

Mistura 

150 kg/m3 

3 1 16,70 1687 84 0,6  

7 2 - - 155 0,9 

14 1 16,35 1671 203  0,9  

28 2 12,27 1659 272 1,3 

Mistura 

250 kg/m3 

3 2 12,81 1788 765 3,9 

7 3 13,16 1804 833 3,7 

14 2 12,31 1789 1014 5,5 

28 3 11,82 1825 1654 6,6 

Mistura 

350 kg/m3 

3 3 9,83 1940 1774 8,8 

7 5 9,52 1933 1662 12,2 

14 3 9,44 1933 1773 16,1 

28 3 9,29 1924 1998 12,3 
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A evolução da rigidez das misturas 150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3 é tendencialmente crescente no 

tempo mas com tendência a abrandar, sendo bem aproximada por três equações de regressão de 

potência inferior a 1 (figura 5.10). Uma vez que a rigidez das partículas de areia não se altera no período 

considerado, a evolução verificada na rigidez das misturas de solo-cimento deve-se ao aumento da 

rigidez da pasta de cimento. Assim, à medida que o grau de hidratação do cimento evolui, o volume e 

a dimensão de poros capilares da pasta de cimento reduzem-se e consequentemente, quando aplicada 

carga, o efeito da concentração de tensões em redor dos poros capilares é menor, aumentando a 

rigidez das ligações sólidas entre as partículas de solo. 

O incremento de rigidez da mistura de 250 kg/m3 no tempo é superior ao verificado na mistura de 150 

kg/m3. Como foi observado na figura 5.5, a maior percentagem de cimento face à massa de solo 

aumenta a capacidade da pasta de cimento hidratada preencher os vazios do solo, o que desde logo 

reduz a porosidade da mistura solo-cimento reforçando a rigidez do material. Adicionalmente, por haver 

maior quantidade de partículas de cimento dispersas pelo solo, o processo de hidratação do cimento 

dará origem a uma redução mais pronunciada da porosidade da própria pasta de cimento endurecida, 

o que reforça a sua rigidez e consequentemente, a rigidez da mistura solo-cimento. 

Seguindo o mesmo raciocínio, seria de esperar uma evolução mais acentuada de Etg da mistura 350 

kg/m3. Contudo, os resultados de Etg desta mistura foram obtidos a partir de um troço do gráfico de 

tensão/deformação menos abrangente do que os das restantes misturas, devido às limitações da 

capacidade de carregamento do equipamento descritas no capítulo 4, o que pode ter introduzido erro 

nos resultados. Esse poderá também ser o motivo para o resultado obtido aos 3 dias, que se desvia da 

restante tendência.  

 

Figura 5. 10 - Evolução no tempo do módulo de elasticidade tangente. 

Ao longo dos primeiros 28 dias de idade, a evolução de qu das três misturas é crescente, o que se deve 

ao ganho de resistência da pasta de cimento endurecida e ao reforço das ligações entre as partículas 

de solo por esta proporcionada. De facto, tal como observado nos ensaios de caracterização mecânica 

da calda de cimento (tabela 5.5), a sua resistência à compressão aumenta ao longo do tempo, o que 

se deve à redução da porosidade capilar e ao reforço das forças de adesão de van der Waals entre os 
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seus compostos sólidos, nomeadamente os cristais de C-S-H. Estes têm grande capacidade de adesão 

entre si e com as partículas de areia e partículas de cimento anidro (Mehta & Monteiro, 2014), o que 

reforça a resistência mecânica da estrutura sólida das misturas solo-cimento. 

As misturas apresentam um ganho de resistência à compressão (qu) bastante rápido nos primeiros 3 

dias de idade, o que se atribui ao tipo de cimento utilizado (CEM I), que proporciona elevada resistência 

em idades jovens (figura 5.11). Neste período a mistura de 150 kg/m3 atinge, em média, 0,6 MPa (46% 

da resistência aos 28 dias), a mistura de 250 kg/m3 atinge 3,9 MPa (59% da resistência aos 28 dias), e 

a mistura de 350 kg/m3 atinge 3,9 MPa (57% da resistência aos 14 dias - não foi utilizada como 

referência de cálculo o resultado aos 28 dias por se desviar da tendência de evolução no tempo).  

Entre os 3 e os 28 dias, o crescimento de qu tende a abrandar, sendo bem aproximado por regressão 

de potência inferior a 1 para as três misturas, semelhante ao que se verificou para Etg. O incremento 

de qu ao longo deste período, é também superior quanto maior a dosagem de cimento da mistura devido 

à maior preponderância da pasta de cimento no comportamento mecânico da mistura. 

O resultado aos 14 dias de qu da mistura de 150 kg/m3 desvia-se ligeiramente da tendência de 

crescimento no tempo. Há contudo, limitação na representatividade deste resultado por ter sido 

ensaiado apenas um provete desta idade. Néri (2013) realizou ensaios em provetes de mistura 150 

kg/m3 produzidos de forma semelhante, que revelaram um crescimento continuo de qu no tempo aos 7, 

14 e 28 dias, tendo obtido, respetivamente, 0,9 MPa, 1,4 MPa e 1,6 MPa pelo que se conclui que o 

resultado desviado aos 14 dias tem erro experimental associado. A tensão de rotura à compressão 

nesta idade deverá estar assim entre 1 MPa e 1,1 MPa.  

Os resultados de qu aos 28 dias da mistura de 350 kg/m3 revelaram-se bastante inferiores ao esperado 

face à tendência de evolução no tempo formada pelas restantes idades. Previa-se um valor médio na 

ordem dos 20 MPa. Este resultado poderá ser consequência de insuficiente sensibilidade e precisão 

do equipamento de ensaio utilizado para o teste das misturas de 350 kg/m3 (figura 4.10c – capítulo 4) 

devido à menor magnitude das cargas aplicadas no ensaio face à capacidade do equipamento. 

 

Figura 5. 11 - Evolução no tempo da tensão de rotura à compressão. 
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Os resultados do ensaio de compressão permitem também perceber que os valores de Etg e de qu são 

bastante influenciados pela dosagem de cimento das misturas, observando-se incrementos 

substanciais nos valores das propriedades. Para quantificar a melhoria de Etg e de qu em função da 

dosagem de cimento da mistura, aplicou-se o fator de melhoria da rigidez (fEtg) e da resistência à 

compressão simples (fqu) em todas as idades dos provetes ensaiados (figura 5.12). Desta análise, foram 

omitidos os valores de fEtg da mistura de 350 kg/m3 aos 3 dias e de fqu da mesma mistura aos 28 dias, 

devido aos resultados desviados obtidos no ensaio, já referidos anteriormente. 

A título de exemplo, aos 7 dias, uma idade importante no que diz respeito à resistência mecânica que 

os elementos de solo-cimento devem exibir em obra, entre as misturas de 150 kg/m3 e de 250 kg/m3, a 

rigidez incrementa cerca de 5 vezes e a resistência à compressão incrementa aproximadamente 4 

vezes. Para a mesma idade, entre as misturas de 150 kg/m3 e de 350 kg/m3, a rigidez incrementa cerca 

de 11 vezes e a resistência à compressão cerca de 13 vezes. Esta relação entre as propriedades 

mecânicas do solo-cimento e o incremento da dosagem de cimento deve-se ao aumento do volume de 

sólidos hidratados que preenchem os vazios do solo, reduzindo assim a porosidade do material e 

reforçando as ligações cimenticias entre as suas partículas. Estas transformações físicas resultantes 

do aumento da dosagem de cimento da mistura foram descritas com detalhe no subcapítulo 5.4.1. 

Uma vez que entre as misturas, foi mantida constante a dosagem de solo, o incremento da dosagem 

de cimento reflete-se proporcionalmente na percentagem de cimento por massa de solo, o que significa 

o reforço da preponderância da pasta de cimento endurecida no comportamento mecânico do solo-

cimento. Tal é também sustentado pelos resultados de qu da calda de cimento endurecida em provetes 

cilíndricos (tabela 5.5), que se revelam nivelados com os resultados da mistura de 350 kg/m3. 

  

 

Figura 5. 12 – Fator de melhoria de rigidez (à esq) e da resistência à compressão simples (à dir.). 
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Na figura 5.13 apresenta-se os gráficos experimentais de tensão-deformação das três misturas solo-
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significa que mantêm rigidez semelhante até à rotura. No caso da mistura de 350 kg/m3 não foi avaliado 

Etg até à rotura pelo que o troço a tracejado se trata de uma estimativa. Este comportamento mostra a 

influência das ligações sólidas criadas pela pasta de cimento endurecida no comportamento mecânico 

das misturas, uma vez que quando analisada a rigidez da calda de cimento endurecida, a tendência de 

evolução da rigidez também foi linear até à rotura (figura 5.2). Pela figura 5.13, observa-se ainda o 

declive crescente dos gráficos experimentais e o valor de pico (que na prática corresponde à primeira 

cedência) igualmente crescente, em função da dosagem de cimento da mistura.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

As geometrias de rotura (figura 5.14) permitem retirar mais informação sobre o comportamento 

mecânico das misturas sob tensão de compressão. Os aspetos mais relevantes são a propagação de 

fissuras e a sua largura. O provete de 150 kg/m3 apresenta fissuras essencialmente na sua metade 

inferior, possivelmente devido a diferenças significativas na compacidade ou no grau de hidratação do 

cimento, o que juntamente com a percentagem reduzida de cimento por massa de solo, lhe confere 

incapacidade de transportar as tensões aplicada ao longo de todo o seu comprimento. Os provetes de 

250 kg/m3 e 350 kg/m3 apresentam fissuras com maior abertura e que se prolongam ao longo de todo 

o comprimento do provete, o que indica que a propagação de fissuras durou mais tempo, o que tem 

impacto positivo na rigidez e na resistência à compressão. A redução da porosidade e da dimensão 

dos poros dominante, observada na caracterização física das misturas de 250 kg/m3 e 350 kg/m3, 

resulta na diminuição da concentração de tensão em volta dos poros, permitindo assim maior 

propagação de fissuras. O provete da mistura de 350 kg/m3 maximiza este fenómeno exibindo uma 

geometria de rotura semelhante ao provete de calda endurecida, com toda a tensão concentrada na 

zona central do provete. Nos anexos A3, A4 e A5 é possível analisar as fotografias das roturas dos 

provetes ensaiados. 

Figura 5. 13 – Curvas de tensão/deformação aos 28 dias de idade. 
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Figura 5. 14 – Fotografias dos provetes após o ensaio de compressão simples: a) 150 kg/m3 aos 3 dias 

de idade; b) 250 kg/m3 aos 28 dias de idade; c) 350 kg/m3 aos 28 dias de idade; d) Calda de cimento 

endurecida aos 7 dias de idade. 

 

 

 

5.4.4 CORRELAÇÃO ENTRE A RIGIDEZ E A RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

Considerando os resultados obtidos no ensaio de compressão simples, verifica-se que a relação entre 

os valores de qu e Etg pode ser aproximada por uma correlação logarítmica, independentemente da 

dosagem de cimento ou da idade dos provetes (figura 5.15). Deste modo, é estabelecida uma equação 

que permite estimar a rigidez apenas a partir da tensão de rotura à compressão simples, e que abrange 

as dosagens e as idades estudadas.  

Face à influência da dosagem de ligante e da idade nos resultados individuais de cada propriedade, é 

natural que seja possível identificar padrões no gráfico de correlação, que reflitam essa influência. 

Assim, observa-se maior proximidade entre pontos do gráfico que correspondem a misturas com a 

mesma dosagem, formando três grupos (identificados a cor distinta), e entre cada grupo, há uma 

tendência de ordem crescente em função da idade. Verifica-se ainda que, a curva de regressão 

apresenta menor ajuste aos resultados da mistura de 350 kg/m3, o que se deve à maior dispersão que 

estes apresentam.  

 

 

Figura 5. 15 - Correlação entre módulo de elasticidade tangente e a resistência à compressão simples. 
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A relação entre qu e Etg é bastante útil para o processo de controlo de qualidade de Deep Mixing, uma 

vez que permite obter uma propriedade de rigidez por correlação com a resistência à compressão 

simples, simplificando os procedimentos de ensaios necessários. Contudo, na maioria das situações 

pretende-se determinar a resistência mecânica para uma idade em específico, motivo pelo qual é 

pertinente analisar a relação entre as duas propriedades isolando a idade. Tal análise foi efetuada, 

tendo-se verificado, que para cada idade as propriedades se correlacionam por curvas logarítmicas 

(figura 5.16), em concordância com o verificado na relação que abrangeu todas as idades. Em cada 

curva do gráfico identifica-se também a dosagem da mistura, permitindo assim observar a sua influência 

em ambas as propriedades mecânicas do solo-cimento. Foram utilizados valores médios das 

propriedades por forma a facilitar a perceção das tendências descritas. 

  

Figura 5. 16 - Correlação entre qu e Etg para cada idade (valores médios). 

5.4.5 ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL 

O ensaio permite obter a tensão de resistência à compressão diametral (σt) e aferir de forma indireta a 

resistência à tração. Foram realizados ensaios nas misturas de 250 kg/m3 e 350 kg/m3, aos 3,7,14 e 28 

dias de idade. Para o ensaio ser considerado válido o alinhamento da linha de rotura deve assemelhar-

se ao da linha de referência (figura 5.17), uma vez que é ao longo deste eixo que o estado de tensão 

do provete corresponde às tensões principais de tração, significando que a rotura ocorreu 

exclusivamente por tração e desta forma, a equação de cálculo de σt (equação 4.8 – capítulo 4) é válida. 
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Figura 5. 17 – Geometria de rotura ideal marcada a tracejado: a) Rotura não válida; b) Rotura válida. 
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É importante referir que a tensão medida através da compressão diametral sobrestima a tensão de 

tração. Por exemplo, no betão, há uma majoração de 10% a 15% (Mehta & Monteiro, 2014), pelo que 

se assume que os resultados obtidos para as misturas de solo-cimento também sobrestimem a sua 

tensão de tração, embora sem a quantificar. 

Para cada mistura e idade foram produzidos e ensaiados quatro provetes em forma de disco, que 

resultaram do corte de um provete cilíndrico com 140 mm de altura e 70 de diâmetro. Após o fim do 

ensaio de compressão diametral, foi recolhida uma amostra de cada provete para determinação do seu 

teor em água (w). Os valores médios dos resultados de σt e w são apresentados na tabela 5.10. 

No que diz respeito ao teor em água (w), verificou-se maior variabilidade do valor médio da mistura de 

250 kg/m3 em todas as idades face à mistura de 350 kg/m3. Nesta última, o disco que teve origem no 

corte da zona de topo do provete cilíndrico, apresentou w substancialmente superior aos restantes, o 

que se refletiu na sua resistência σt, substancialmente mais reduzida. Tal ocorreu para todas as idades, 

demonstrando que a variação substancial do teor em água tem impacto no valor de σt. Os dados 

referentes aos valores individuais dos provetes podem ser consultados nos anexos A.6 e A.7. 

Tabela 5. 10 – Valores médios do teor em água (w) e da tensão de compressão diametral (σt) dos 

provetes de mistura solo-cimento com 250 kg/m3 e 350 kg/m3. 

ID 
Idade Nº provetes 

considerados 

w  σt  

(dias) % MPa 

Mistura 250 kg/m3 

3 4 12,31  0,48 

7 4 10,53 0,70 

14 2 13,22 0,72 

28 3 14,37 0,79 

Mistura 350 kg/m3 

3 3 9,19 1,68 

7 4 9,56 1,91 

14 3 9,38 2,23 

28 3 9,46 2,07 
 

Para analisar a influência do tempo na resistência à compressão diametral, foram adicionados aos 

resultados obtidos nos ensaios de compressão diametral de provetes de mistura 250 kg/m3 e 350 kg/m3 

realizados na presente dissertação, os resultados obtidos por Néri (2013) em provetes de solo-cimento 

com 150 kg/m3 de cimento. 

Na figura 5.18 pode observar-se que a evolução no tempo de σt segue um padrão semelhante para as 

três misturas, sendo cada uma bem aproximada por uma regressão de potência inferior a 1, 

demonstrando, que entre os 3 e os 28 dias σt tende a crescer a um ritmo progressivamente mais lento. 

À semelhança do que se verificou para a rigidez e para a resistência à compressão simples, as misturas 

exibem aos 3 dias de idade, um valor de σt bastante significativo face ao valor atingido aos 28 dias. 

Assim, aos 3 dias de idade as misturas de 150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3 exibem, respetivamente, 

49%, 62% e 81% da resistência à compressão diametral aos 28 dias. 
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De notar a ocorrência de dois resultados de σt que se desviaram do previsto, nomeadamente o valor 

médio da mistura de 350 kg/m3 aos 28 dias, que se revelou inferior ao registado aos 14 dias, quando 

seria expectável o contrário, e os valores dos provetes da mistura de 250 kg/m3 aos 7 dias de idade, 

que se verificaram acima do previsto tendo em conta a evolução de σt no tempo para a mistura em 

questão. Para este último, o teor em água significativamente mais reduzido face às restantes idades 

terá tido influência. 

Verifica-se que a dosagem de cimento é um fator com forte influência na σt das misturas, e 

consequentemente, por relação indireta, também com forte influência na sua resistência à tração. 

Através do fator de melhoria da tensão de rotura à compressão diametral (fσt) quantifica-se o incremento 

provocado pelo aumento da dosagem de cimento da mistura (figura 5.19). Observa-se um incremento 

na ordem de 3 a 4 vezes o valor de σt entre a mistura de 150 kg/m3 e a de 250 kg/m3. O aumento da 

dosagem da mistura para 350 kg/m3 provoca um incremento mais substancial, sempre superior a 7,5 

vezes o valor da mistura de 150 kg/m3, atingindo mesmo valores 12 a 13 vezes superiores, em idades 

jovens.  

 

 

Figura 5. 18 - Tensão de rotura à compressão 

diametral ao longo do tempo (250 e 350 kg/m3 - dados 

do presente trabalho experimental; 150 kg/m3 - dados 

de Néri (2013)). 

 

Figura 5. 19 - Fator de melhoria da 

resistência à compressão diametral. 

 

5.4.6 CORRELAÇÃO ENTRE σt  E qu  

Tratando-se de ensaios realizados em provetes distintos, a correlação entre σt e qu é estudada 

utilizando os valores médios de cada mistura e idade ensaiada. No gráfico da figura 5.20, observa-se 

que as propriedades se correlacionam através de uma regressão linear (R2=0,96), que é independente 

da dosagem de cimento da mistura e da idade. Desta forma, demonstra-se ser possível estimar a 

resistência à compressão diametral a partir da resistência à compressão. 
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Como esperado, a resistência à compressão diametral das misturas solo-cimento é bastante inferior à 

resistência à compressão. O declive da reta de regressão indica que, em média, o rácio σt/qu é de 0,15, 

variando entre 0,12 e 0,17 quando analisados os resultados de cada idade e mistura.  

Tratando-se σt avaliado pelo ensaio de compressão diametral de uma medição indireta da resistência 

à tração do material, assume-me que a relação entre a resistência à tração e a resistência à 

compressão assume a mesma tendência qualitativa observada na figura 5.20.  

Para a correlação entre as duas propriedades não foi considerada a mistura 350 kg/m3 aos 28 dias de 

idade e a mistura 250 kg/m3 aos 7 dias de idade, devido aos seus valores médios de qu e σt, 

respetivamente, não serem coerentes com a evolução ao longo do tempo, muito possivelmente por 

erro experimental, o que prejudicaria o grau de correlação da regressão linear obtida. 

 

Figura 5. 20 - Relação entre qu e σt para a mistura solo-cimento de 150 kg/m3 (dados de Néri (2013)), 

e para as misturas de 250 kg/m3 e 350 kg/m3 (dados do presente trabalho experimental). 

5.4.7 ENSAIO DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO DE VIBRAÇÃO  

O ensaio envolveu a medição da frequência natural de vibração do material, através do modo de 

vibração transverso (f1) e do modo de vibração de torção (f2). As frequências medidas são depois 

inseridas num processo de cálculo iterativo, que permite obter o módulo de elasticidade dinâmico Ed, o 

módulo de distorção dinâmico Gd, e o coeficiente de poisson dinâmico vd.  

Neste processo, as equações de cálculo de Ed e Gd incluem, além das frequências naturais de vibração, 

as dimensões do provete, a sua massa e vd. São as frequências naturais de vibração que têm maior 

impacto no cálculo das propriedades dinâmicas, uma vez que surgem nas equações como potências 

de expoente 2. Desta forma, pequenas diferenças nas frequências medidas têm efeitos substanciais 

nos resultados de Ed, Gd e vd. Por ser um processo iterativo, o cálculo é mais suscetível a variabilidade.  

Na validação das medições de f1 e f2 de cada provete, o critério foi a obtenção de cinco leituras 

consecutivas com um desvio inferior a 1% entre si. Alguns provetes cumpriram este requisito ao fim de 
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apenas 5 leituras, outros apenas ao fim de algumas dezenas. Constatou-se também, que uma pequena 

mudança no local de impacto origina variações consideráveis na frequência de ressonância. Desta 

forma, para cobrir a heterogeneidade das misturas, cada modo de vibração foi medido em duas 

orientações distintas que se denominaram BT e TB, tendo sido considerado valor médio destas. A 

orientação BT significa que o provete cilíndrico fica orientado horizontalmente com a sua base para a 

esquerda e o seu topo para a direita, e a orientação TB significa a orientação inversa. 

No presente texto apresenta-se apenas os valores médios de Ed, Gd e vd (tabela 5.11), remetendo-se 

para o anexo A.8 a consulta dos resultados individuais. Os valores de Ed e Gd não revelaram incremento 

contínuo no tempo, que corresponderia à evolução esperada ao longo dos primeiros 28 dias de idade, 

possivelmente devido à elevada sensibilidade das frequências de vibração face ao local de medição no 

corpo do provete, o que provocou variabilidade excessiva dos valores obtidos, reduzindo a precisão 

das medições. Trata-se assim, de uma limitação do ensaio quando se pretende ensaiar um material 

com um grau de heterogeneidade semelhante ao solo-cimento. 

Tabela 5. 11 – Valores médios de Ed, Gd e vd obtidos pelo ensaio de excitação por impulso de vibração. 

ID 
Idade Nº provetes 

considerados 

Ed Gd vd 

(dias) GPa GPa  

Mistura 150 kg/m3 

3 2 8,07  3,21 0,26 

14 1 6,67  2,64 0,26 

28 1 6,44  2,39 0,35 

Mistura 250 kg/m3 

3 2 19,64 7,54 0,30 

14 2 12,32 3,03 0,14 

28 1 17,69 6,80 0,30 

Mistura 350 kg/m3 

3 - - - - 

14 3 26,75 ± 1,12 10,76 0,25 

28 2 27,53 ± 0,01 11,64 0,18 
 

Os resultados permitem contudo, observar tendências em função da dosagem de cimento. Analisando 

os resultados obtidos aos 28 dias de idade, verifica-se uma relação linear com muito boa correlação 

entre a dosagem de cimento da mistura e Ed e também entre o primeiro e Gd (Figura 5.21). Os fatores 

de melhoria destas propriedades (fEd e fGd) aos 28 dias de idade evidenciam incrementos semelhantes 

em função da dosagem (Figura 5.22).Os valores de vd revelaram também forte dependência da 

dosagem de cimento, diminuindo para dosagens crescentes. Tal significa que os provetes das misturas 

com maior dosagem de cimento sofrem menor deformação radial por unidade de deformação axial.  

Conclui-se assim que, numa operação de controlo de qualidade, o ensaio de excitação por impulso de 

vibração tem a capacidade de identificar a dosagem de ligante da mistura solo-cimento, o que pode ser 

utilizado para avaliar se o material tem a dosagem prevista, e se há homogeneidade ao longo do 

comprimento do elemento executado. Esta capacidade do ensaio estende-se, provavelmente, à 

distinção entre o solo-cimento e o solo. Apesar de não terem sido realizados ensaios em provetes de 

solo, é presumível que se tal for feito, os resultados mostrem diferenças apreciáveis entre os dois 
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materiais, derivado da menor massa volúmica do solo e da maior deformabilidade do meio, mesmo 

quando sujeitos a solicitações de intensidade reduzida.  

 

Figura 5. 21 – Valores médios dos módulos de 

elasticidade e de distorção dinâmicos e do 

coeficiente de Poisson dinâmico das misturas solo-

cimento aos 28 dias de idade. 

 

Figura 5. 22 – Fatores de melhoria das 

propriedades dinâmicas das misturas de solo-

cimento aos 28 dias de idade. 

 

5.4.8 ENSAIO DE PROPAGAÇÃO DE IMPULSOS ULTRASÓNICOS 

O ensaio foi realizado imediatamente antes do ensaio de compressão simples, pelo que foram utilizados 

os mesmos provetes em ambos os ensaios. Assim, o número de provetes da mistura de 150 kg/m3 é 

também mais reduzido do que os de 250 kg/m3 e 350 kg/m3.  

Para a validação dos resultados das medições da velocidade de propagação de impulsos ultrassónicos 

(V) foram utilizados dois critérios: i) grau de convergência entre medições num mesmo provete; ii) 

desvio face ao valor médio entre provetes com igual dosagem de cimento e idade. Tal significa que um 

provete é rejeitado caso não seja possível realizar três medições de V com um desvio entre si inferior 

a ±5% e o valor médio destas três medições se desviar ±5% do valor médio da velocidade dos restantes 

provetes com igual dosagem de cimento e idade. Na tabela 5.12 são apresentados os valores médios 

de V para cada mistura, remetendo-se os resultados individuais para o anexo A.9. 

A evolução de V ao longo do tempo segue uma tendência qualitativa semelhante para as três misturas 

solo-cimento (figura 5.24). Aos 3 dias de idade, a mistura de 150 kg/m3 exibe já 83% de V aos 28 dias, 

a mistura de 250 kg/m3 exibe 75%, e a mistura de 350 kg/m3 exibe 68% da velocidade na mesma idade. 

O valor de V aos três dias deve-se ao processo de hidratação do cimento, que ao longo deste período 

desenvolve compostos sólidos que formam ligações entre as partículas do solo, incrementando em 

grande medida a interligação de matéria sólida, o que favorece a propagação das ondas ultrassónicas 

(Ye et al., 2004). Também o CEM I 42,5 R (NP EN 197-1, 2012) favorece o processo de endurecimento 

em idades jovens por se tratar de um cimento que desenvolve as reações de hidratação rapidamente 

em idades jovens.  
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Figura 5. 23 – Evolução da fase sólida da pasta de cimento: Estado inicial (à esq.); Início da conexão 

entre agregados de fase sólida (no meio); Fase sólida com elevado grau de conexão (à dir). Adaptado 

de Ye et.al. (2004). 

Entre os 3 e os 28 dias de idade, a evolução de V pode ser aproximada com excelente correlação por 

regressão de potência inferior a 1, o que significa que V continua a crescer ao longo do tempo mas com 

tendência a abrandar. Neste período, o processo de hidratação do cimento provoca um aumento 

gradual da estrutura sólida da mistura e consequentemente, a redução da porosidade do material, o 

que proporciona maior número de trajetórias sólidas disponíveis para a propagação dos impulsos 

ultrassónicos, permitindo um o aumento da velocidade de propagação (Ye et al, 2004). Contudo, após 

um determinado grau de ligações sólidas estar desenvolvido, o acréscimo proporcionado pela redução 

da porosidade capilar não é proporcional ao aumento de V, o que explica o abrandamento após os três 

dias de idade. A figura 5.23 ilustra a evolução descrita da fase sólida do material e a forma como afeta 

as trajetórias de propagação das ondas ultrassónicas. 

 

 

 

 

 

 

Ainda no que diz respeito à evolução de V no tempo, verifica-se que, quanto maior a dosagem de 

cimento da mistura, maior será a diferença do valor absoluto de V entre os 3 dias e os 28 dias de idade. 

Tal deverá estar associado à maior quantidade de ligante por hidratar aos 3 dias, o que se reflete num 

aumento mais acentuado das ligações sólidas ao longo da cura. 

A evolução de V ao longo do tempo é aliás semelhante do ponto de vista qualitativo ao que foi 

observado para as propriedades mecânicas das misturas, o que indicia que poderá verificar-se bom 

grau de correlação entre V e estas últimas. 

De referir os resultados de V obtidos aos 7 dias de idade revelaram-se semelhantes ou mesmo 

superiores aos resultados aos 28 dias, desviando-se assim da tendência formada pelas restantes 

idades. Embora este pico de V aos 7 dias seja transversal às três misturas ensaiadas, o que mostra 

que não decorre de erro de medição, tal não encontra correspondência nos trabalhos de outros autores. 

Yılmaz et al. (2014) testaram a evolução de V no tempo em provetes de mistura solo-cimento aos 

7,14,28 e 56 dias de idade, para uma dosagem fixa de CEM I 42,5 R, tendo obtido uma curva de 

correlação de potência inferior a 1. Também Gül et al. (2006) testaram provetes de argamassa 

composta por areia e cimento Portland ASTM tipo I aos 3,7,28 e 90 dias, obtendo resultado semelhante. 

Desta forma, optou-se por não se considerar os resultados de V aos 7 dias para o cálculo das curvas 

de regressão, não sendo percetível o motivo pelo qual se revelaram tão elevados. 
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Os resultados de V revelaram também, que a dosagem de cimento da mistura é um fator com influência, 

verificando-se que V aumenta com o incremento da dosagem de cimento da mistura. Aplicando o fator 

de melhoria à velocidade de propagação dos impulsos ultrassónicos (fV) observa-se que, para cada 

idade, o incremento da dosagem de cimento de 150 kg/m3 para 250 kg/m3 provoca um aumento de V 

de aproximadamente 1,7 a 1,8 vezes, e o incremento de 150 kg/m para 350 kg/m3 de 1,9 a 2,3 vezes 

(figura 5.25). O aumento da dosagem de cimento das misturas mantendo a dosagem de solo constante, 

leva ao aumento da quantidade de matéria sólida e à redução da porosidade, como se pôde observar 

na caracterização física das misturas (figuras 5.3 e 5.4), o que favorece a propagação das ondas 

ultrassónicas uma vez que estas se propagam com maior velocidade em meio sólido do que em meio 

liquido ou gasoso (Panzera et al., 2011). A diminuição das dimensões dos poros da estrutura porosa 

que se verificou ocorrer com o aumento da dosagem de cimento (figura 5.5) e que decorre do 

preenchimento dos vazios do solo pela pasta de cimento endurecida, também contribui para o aumento 

de V, uma vez que as trajetórias de propagação em meio sólido se tornam mais diretas e menos 

sinuosas. 

Os valores de fV mostram contudo, que embora a influência da dosagem de cimento nos valores de V 

seja inequívoca, os incrementos que provoca são menos expressivos do que o exibido pelas 

propriedades mecânicas. 

Tabela 5. 12 – Teor em água (w), massa volúmica aparente seca (ρd) e valores médios da velocidade 

de propagação de ultrassons das misturas de solo-cimento com 150 kg/m3, 250 kg/m3 e 350 kg/m3 de 

cimento. 

 

 

1Não foi determinado o teor em água dos provetes 

 

 

 

ID 
Idade Nº provetes 

considerados 

w ρd V  

(dias) % kg/m3 (x103) m/s 

Mistura 
150 kg/m3 

3 1 16,70 1687 1,37 

71 1 - - 1,77 

14 1 16,35 1671 1,55 

28 1 12,27 1659 1,66 

Mistura 
250 kg/m3 

3 3 12,80 1790 2,28 

7 4 13,22 1808 3,00 

14 2 13,00 1777 2,80 

28 3 11,82 1825 3,05 

Mistura 
350 kg/m3 

3 2 9,83 1945 2,56 

7 5 9,52 1929 3,78 

14 2 9,65 1937 3,36 

28 4 9,29 1919 3,78 
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Figura 5. 24 - Evolução no tempo da velocidade 

de propagação de impulsos ultrassónicos das 

misturas solo-cimento. 

 

Figura 5. 25 - Fator de melhoria da velocidade 

de propagação de ultrassons (V). 

 

A análise dos resultados sugere também, a existência de uma relação entre o teor em água (w) do 

material e V. A influência do teor de humidade na velocidade de propagação V é já conhecida, uma vez 

que é referida pela norma UNE-EN 12504-4 (2006). Verificou-se assim, que ao fixar a idade dos 

provetes, há uma relação linear entre w e V. Para todas as idades, V tende a ser inferior quanto maior 

for o w do provete (figura 5.25). Em parte esta tendência deve-se à dosagem de ligante, uma vez que 

o teor em água das misturas apresenta correlação com a sua dosagem de cimento, mas por outro lado, 

mesmo entre provetes da mesma mistura, há tendência para V ser inferior para teores em água 

crescentes.  

Esta relação explica-se pelo facto de as ondas ultrassónicas se deslocarem a menor velocidade em 

meio líquido do que em meio sólido. Um provete com maior quantidade de água na sua constituição, 

sobretudo a água presente nos poros capilares, que são os de maior dimensão, torna-se, à partida, um 

meio de propagação menos favorável do que outro com menor valor de w. Este raciocínio é válido para 

provetes saturados. Para o caso de provetes não saturados, um valor superior de w pode aumentar V, 

já que as ondas ultrassónicas se deslocam a maior velocidade em meio líquido do que pelo ar (Ohdaira 

& Masuzawa, 2000). Uma vez que o material ensaiado não está totalmente saturado, este pode ser o 

motivo para alguns desvios observados entre provetes da mesma dosagem de cimento, 

particularmente nos provetes de 28 dias de idade. 

Neste raciocínio é importante considerar a tortuosidade do meio poroso. Uma vez que a propagação 

das ondas ultrassónicas decorre ao longo do comprimento do provete e que abranda quando não 

percorre meio sólido, a forma como está distribuída a estrutura porosa do material terá influência em 

V. Este também poderá ser um fator a contribuir para os desvios mencionados nos resultados. Não 

obstante foi possível obter relações lineares com elevado grau de correlação aos 3 e 14 dias de idade. 
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      3 dias de idade         14 dias de idade           28 dias de idade 

 

Figura 5. 26 - Relação entre w e V das misturas de solo-cimento com 3, 14 e 28 dias de idade. 

5.4.9 CORRELAÇÃO ENTRE V E AS PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Como foi descrito, no ensaio de compressão simples foi determinado o módulo de elasticidade tangente 

Etg do solo-cimento, mas não foi possível medir a rigidez para as muito pequenas deformações. É 

assim, pertinente retirar proveito da relação entre a velocidade de propagação das ondas ultrassónicas 

(V) e o módulo de elasticidade dinâmico Ed, que de acordo com a norma BS1881-203 (1986) se obtêm 

através da equação 5.1: 

𝐸𝑑 = 𝜌𝑉2 (1+𝑣𝑑)(1−2𝑣𝑑)

(1−𝑣𝑑)
         (5.1) 

Em que ρ é a massa volúmica do solo-cimento e vd é o coeficiente de Poisson dinâmico. Nos cálculos 

de Ed foi utilizada a massa volúmica aparente, e o coeficiente de Poisson dinâmico foi obtido através 

do ensaio de excitação por impulso ultrassónico em que se mede a frequência de vibração natural do 

material (subcapítulo 5.4.7). Foi aplicada a equação 5.1 para as três misturas com idades de 3, 14 e 28 

dias, deixando de fora os provetes de 7 dias de idade, devido aos desvios obtidos no ensaio de 

velocidade de propagação de ultrassons.  

Como esperado, a dosagem de cimento das misturas tem também influência na rigidez para as 

pequenas deformações. É visível no gráfico da figura 5.27 que Ed aumenta com o incremento da 

dosagem de cimento da mistura. No que diz respeito à evolução de Ed no tempo, seria de esperar um 

crescimento contínuo. Contudo, tal não se verifica inteiramente, o que se fica a dever aos resultados 

do coeficiente de Poisson dinâmico que serviram de base aos cálculos de Ed (tabela 5.11). Seria assim 

necessário obter resultados de vd mais precisos para refinar a análise da evolução no tempo de Ed. 

Apesar da menor precisão no que respeita à evolução de Ed no tempo, os resultados possibilitam a 

obtenção de uma equação de regressão bem ajustada (RMSE=1,38), que permite obter Ed diretamente 

a partir de V, para qualquer dosagem entre 150 kg/m3 e 350 kg/m3 e com idade entre os 3 e os 28 dias 

de idade (figura 5.27). Para Ed obtido através do ensaio de propagação de impulsos ultrassónicos o 

fator de melhoria fEd permite quantificar o incremento desta propriedade entre misturas (figura 5.28). 

V = -16,032w + 4,2236
R² = 0,87

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0% 5% 10% 15% 20%

V
(k

m
/s

)

w (%)

V = -29,007w + 6,3193
R² = 0,99

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0% 5% 10% 15% 20%

V
(k

m
/s

)
w (%)

V = -22,269w + 5,4835
R² = 0,33

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0% 5% 10% 15% 20%

V
(k

m
/s

)

w (%)

150 kg/m3 250 kg/m3 350 kg/m3 



 
 

70 
 

 
 

 

Figura 5. 27 - Relação entre o Módulo de 

elasticidade dinâmico e a velocidade de 

propagação dos impulsos ultrassónicos. 

 

Figura 5. 28 - Fator de melhoria de Ed 

determinado a partir da velocidade de 

propagação dos impulsos ultrassónicos. 

 

A correlação entre velocidade de propagação dos impulsos ultrassónicos e as propriedades mecânicas 

abrange também a tensão de resistência à compressão simples e o módulo de elasticidade tangente. 

Foi, de resto, com essa intenção que foram utilizados os mesmos provetes neste ensaio e no ensaio 

de compressão simples. 

De acordo com a norma BS1881-203 (1986), a correlação entre V e a resistência à compressão, 

definida nesta dissertação como qu, é influenciada pela relação a/c e pela idade das misturas. Deste 

modo, um dos parâmetros deve ser fixo. No caso das misturas utilizadas, a relação a/c é fixa, variando 

a idade. No presente trabalho, a dosagem de cimento das misturas é também um fator que se 

comprovou ter influência em ambas as propriedades, pelo que será também avaliada a sua influência 

na correlação entre ambas. 

Analisando a relação entre as propriedades numa perspetiva abrangente a todas as misturas e idades 

(figura 5.29) observa-se, que qu e V se correlacionam através de uma regressão de potência de grau 3 

com bom ajuste (RMSE=2,25) sobretudo para as misturas de 150 kg/m3 e 250 kg/m3. No caso da 

mistura de 350 kg/m3, esta tende a exibir maior desajuste, sobretudo nos pontos do gráfico referentes 

aos 3 dias de idade, que revelam valores de V inferiores aos da mistura de 250 kg/m3 aos 14 e 28 dias 

de idade. Assim, tal como foi referido na análise aos resultados do fator de melhoria de V (fV), o efeito 

do incremento da dosagem de cimento nos valores de V é inferior ao que se verificou para qu, o que 

leva a que o crescimento de V da mistura de 250 kg/m3 ao longo do tempo, resulte em valores 

superiores aos da mistura de 350 kg/m3 com 3 dias.  

Face ao observado, torna-se pertinente refinar a correlação entre V e qu, fixando a idade e variando 

apenas a dosagem de cimento. Neste contexto, foram obtidas três regressões de potência (figura 5.30). 

Esta apresentação dos resultados é particularmente relevante para o processo de controlo de qualidade 

de Deep Mixing, uma vez que uma das principais dificuldades é garantir a homogeneidade dos 
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elementos de solo-cimento no que diz respeito à dosagem de ligante e consequentemente da 

resistência mecânica. Assim, demonstra-se ser possível obter qu a partir de V, aos 3, 14 e 28 dias de 

idade. 

Comprova-se assim o que se sabe, os fatores físicos referidos afetam a resistência mecânica e 

simultaneamente a velocidade de propagação das ondas ultrassónicas, tornando possível estimar a 

primeira a partir da última. A influência da dosagem de cimento e da idade nos resultados deve-se à 

sua ligação intrínseca com as características físicas da mistura, nomeadamente a quantidade de 

matéria sólida e o grau de ligação entre as partículas sólidas. Neste âmbito, foi demonstrado na 

caracterização física das misturas, que quanto maior a dosagem de cimento, menor será a porosidade, 

maior será a massa volúmica aparente seca, e maior será o peso dos diâmetros de menor dimensão 

na distribuição do volume de poros, o que significa que a microestrutura sólida do material se torna 

mais resistente e propícia à propagação das ondas ultrassónicas quanto maior a dosagem de cimento.  

  

 
 
Figura 5. 29 - Correlação entre a velocidade de 

propagação dos impulsos ultrassónicos e a 

resistência à compressão. 

 
 
Figura 5. 30 - Correlação entre a velocidade de 

propagação e a resistência à compressão, por 

idade. 

 

No que diz respeito à relação entre V e Etg, verificou-se existir correlação linear (R2=0,91) entre as duas 

propriedades estabelecida através da reta de equação apresentada no gráfico da figura 5.31. Para a 

obtenção da reta de regressão não foram utilizados os resultados aos 7 dias de idade devido aos 

resultados desviados de V já relatados, não tendo sido também utilizado os resultados da mistura de 

350 kg/m3 aos 3 dias devido ao resultado elevado que registou para Etg e que como demonstrado 

anteriormente se desvia da tendência de evolução ao longo do tempo.  

Observa-se no gráfico da figura 5.31 que o desenvolvimento da reta de regressão se divide em função 

da dosagem de cimento da mistura e que entre os pontos pertencentes a cada mistura, a idade da 

mistura define um padrão de evolução crescente na correlação entre V e Etg. Conclui-se assim que, a 

redução da porosidade do solo-cimento e o reforço das ligações cimentícias entre as partículas de solo, 

consequências que derivam do aumento da dosagem de cimento e da idade, têm um efeito proporcional 
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na rigidez e na velocidade de propagação de impulsos ultrassónicos, o que permite relacionar os dois 

parâmetros. 

 

 

 

 

 
Figura 5. 31 - Correlação entre a velocidade de propagação dos impulsos ultrassónicos e o módulo de 

elasticidade tangente. 

5.4.10 ENSAIO DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA 

No âmbito do controlo de qualidade do Deep Mixing, uma das potenciais aplicações do ensaio de 

resistividade elétrica é a deteção dos elementos de solo-cimento, pelo que, para tal é necessário 

conhecer não só os valores característicos da resistividade elétrica do solo-cimento, como também do 

solo original. Desta forma, foram efetuadas medições em provetes cilíndricos de solo seco, solo húmido 

e solo saturado, utilizando a configuração de Wenner. Os resultados (tabela 5.13) revelam que o solo 

seco apresenta resistividade elétrica aparente (ra) 13 vezes superior ao solo húmido e 60 vezes superior 

ao solo saturado, o que reflete a influência do grau de saturação do material na resistividade elétrica. 

A maioria dos minerais do solo são isolantes elétricos, pelo que o transporte de corrente elétrica se 

processa, sobretudo, por via eletrolítica, através da água intersticial (Luís, 2016). Para referência de 

valor, a resistividade aparente da água, medida por Cardoso (2016) é de 2,3 Ω.m. 

Tabela 5. 13 – Valores de resistividade elétrica aparente (ra) do solo estudado e da água. 

Material 
Nº provetes 

considerados 

ρd w ΔV ra 

kg/m3 % µs Ω.m 

Solo seco 1 - - 1292,5 203,0 

Solo húmido 1 1700 10,00 70,7 15,5 

Solo saturado 1 - 22,36 54,8 3,4 

Água1 1 - - 10,4 2,3 

1medição efetuada por Cardoso (2016). 

As misturas de solo-cimento apresentam valores de ra entre 4,4 Ω.m e 25,5 Ω.m (tabela 5.14). 

Naturalmente que os valores são claramente inferiores aos observados para o solo seco dada a 

inexistência de água nos poros deste último. No entanto, comparando-os com os valores de ra do solo 
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húmido e saturado não se verifica uma diferença clara que permita distinguir o solo do solo-cimento 

através deste parâmetro. Seria de esperar o oposto, uma vez que foi observado na caracterização física 

do solo e do solo-cimento, que a porosidade do segundo é menor e que a dimensão maioritária dos 

poros tende também a diminuir, dificultando assim a condução de corrente elétrica pelo material.  

Analisando a influência do tempo nos resultados de ra do solo-cimento, não se observou correlação 

entre a idade das misturas e ra, o que não seria expectável face aos resultados obtidos por outros 

autores. Os autores Liu et al. (2008) estudaram a evolução de ra entre os 7 e os 35 dias em provetes 

de solo-cimento, sendo um solo uma argila e a resistividade medida pelo método de dois elétrodos nas 

extremidades dos provetes, tendo obtido uma evolução linear crescente para relações a/c e 

percentagens de cimento fixas. Também Farooq et al. (2009) estudaram a evolução da resistividade 

elétrica entre os 3 e os 28 dias, em provetes cilíndricos de argamassa de cimento (traço ponderal 1:2 

a/c entre 0,35 e 0,65) pelo método de Wenner, tendo observado uma evolução crescente com tendência 

a estabilizar no tempo. 

Admitindo que a salinidade da água intersticial não é relevante para a comparação entre resultados ao 

longo deste período, a resistividade elétrica depende da porosidade do solo-cimento, da conetividade 

entre os poros e do grau de saturação. 

Como já foi referido, a evolução da porosidade das misturas solo-cimento ao longo dos primeiros 28 

dias de idade depende do processo de hidratação da pasta de cimento e dos consequentes compostos 

sólidos que são produzidos. Desta forma, para a mesma relação a/c, quanto maior a percentagem de 

cimento por massa de solo, maior será a redução esperada da porosidade da mistura solo-cimento ao 

longo do tempo. Consequentemente, a maior predominância da pasta de cimento faz com que a 

evolução da matriz porosa da mistura se torne mais dependente da evolução da matriz porosa da pasta 

de cimento, o que favorece a redução da conetividade entre os poros ao longo do tempo. Não tendo 

sido determinado o grau de saturação das misturas em cada idade, não é possível fixar conclusões 

sobre a sua influência nos resultados. Contudo, as condições de cura foram iguais para todos os 

provetes o que reduz a probabilidade de este parâmetro ter provocado diferenças substanciais entre 

provetes com a mesma dosagem de cimento.  

Tabela 5. 14 – Resultados do ensaio de resistividade elétrica em misturas solo-cimento. 

ID 
Idade Nº provetes 

considerados 

w ΔV ρa 

(dias) % µs Ω.m 

Mistura 150 kg/m3 

3 1 - 33,0 5,2 

14 1 - 28,3 4,4 

28 1 16,20 54,8 4,6 

Mistura 250 kg/m3 

3 1 - 124,0 19,6 

14 1 - 64,4 10,1 

28 1 13,22 113,4 16,9 

Mistura 350 kg/m3 

3 1 - 162,0 25,5 

14 1 - 58,0 17,8 

28 1 9,78 45,0 16,8 
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Apesar dos resultados da ra não terem revelado correlação com a idade das misturas, foi possível 

observar que a dosagem de cimento das mesmas apresenta correlação com ra. Fixando a idade das 

misturas, verifica-se uma correlação logarítmica entre ra e a dosagem de cimento (figura 5.32). Como 

foi observado na caracterização física das misturas, a dosagem de cimento tem uma influência 

substancial na porosidade e na dimensão dos poros das misturas, fatores que como anteriormente 

referido, estão diretamente relacionados com a resistividade elétrica do material. 

No que diz respeito à porosidade, foi demonstrado que o incremento da dosagem de cimento está 

associada a menor porosidade. Assim, deste ponto de vista justifica-se a relação observada na figura 

5.32. Por outro lado, a distribuição da dimensão dos poros das misturas permitiu observar que uma 

parcela substancial da matriz porosa da mistura de 150 kg/m3 é constituída por poros com dimensão 

superior a 2500 nm, e que nas misturas de 250 kg/m3 e 350 kg/m3 esta dimensão porosa é minimizada, 

verificando-se um incremento dos poros com dimensão inferior a 100 nm, o que é um indicador de 

menor conetividade entre poros e maior tortuosidade entre si. 

 

 

 

 

Figura 5. 32 – Resistividade elétrica aparente em função da dosagem de ligante do solo-cimento. 

Por ter sido possível obter uma tendência de evolução de ra em função da dosagem de cimento da 

mistura, apesar da margem de erro experimental associada ao ensaio que advém das adaptações ao 

procedimento experimental descritas no capítulo 4, mostra que este é um fator com grande 

preponderância na resistividade elétrica do material. 

Contudo, a não deteção de correlação entre ra com a idade das misturas, poderá indicar que houve 

influência do equipamento na medição dos resultados em sessões de ensaios distintas, possivelmente 

relacionado com a eventual ocorrência de deficiente calibração ou precisão. 

De referir que, a margem de erro experimental relacionada com as adaptações efetuadas dizem 

respeito ao estado de conservação dos elétrodos ao longo do tempo e à configuração de medição 

utilizada. Uma vez que foi utlizada a configuração Wenner, que pressupõe a existência de elétrodos 

cravados no material dado o processo de endurecimento do material, foi necessário introduzi-los 

imediatamente após a compactação da mistura no molde, tendo posteriormente sido submersos 
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juntamente com este último. Embora devidamente protegidos, o contacto prolongado com um material 

com elevado grau de saturação e em meio submerso poderá ter tido alguma influência nas 

propriedades dos elétrodos, interferindo nos resultados.  

No que diz respeito à utilização da configuração de Wenner, esta leva a que os resultados possam ser 

afetados pela heterogeneidade do solo, sobretudo no solo saturado, ou do solo-cimento, uma vez que 

apenas permite avaliar a resistividade em zonas próximas dos elétrodos de potencial, o que 

corresponde a uma pequena parcela do corpo do provete.  

5.4.11 CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTIVIDADE E AS PROPRIEDADES MECÂNICAS 

O ensaio de resistividade elétrica é um ensaio não destrutivo que permite avaliar de forma indireta as 

propriedades mecânicas do solo-cimento. Como ficou demonstrado em 5.3.10 a resistividade é 

influenciada pela dosagem de cimento, o que é bastante útil para a avaliação da uniformidade dos 

elementos de solo-cimento após a execução. 

A análise dos resultados permite verificar que a resistividade elétrica exibe também correlação com as 

propriedades mecânicas avaliadas, nomeadamente a resistência à compressão simples, a rigidez e a 

resistência à compressão diametral. Fixando as idades dos provetes em que foi medida a resistividade 

(3, 14 e 28 dias), observa-se que os resultados medidos de ra se correlacionam com qu, Etg e σt, através 

de correlações de potência (figuras 5.33 a 5.35). Esta correlação é consequência direta da dosagem 

de cimento das misturas, devido ao seu efeito nas propriedades físicas do solo-cimento, 

nomeadamente na porosidade e na dimensão dos poros, o que, como foi já demonstrado, tem impacto 

na resistência mecânica e na resistividade, permitindo a sua relação. 

 
 

Figura 5. 33 – Correlação entre a resistividade elétrica e a tensão de resistência à compressão. 

 

  

3 dias de idade
qu = 0,0408ra

1,61

RMSE=1,1

14 dias de idade
qu = 0,0417ra

2,0802

RMSE=0,4

28 dias de idade
qu = 0,1377ra

1,4788

RMSE=2,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30 35

q
u

(M
P

a
)

ra (Ω.m)

350 kg/m3 

250 kg/m3 

150 kg/m3 

Mistura 



 
 

76 
 

 

 

Figura 5. 34 - Correlação entre a resistividade 

elétrica e a rigidez. 

 

 

Figura 5. 35 - Correlação entre a resistividade 

elétrica e a tensão de resistência à compressão 

diametral. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSÕES E ESTUDOS FUTUROS  

6.1 CONCLUSÕES 

A presente dissertação teve como objetivos o estudo dos efeitos da ação de uma calda de cimento 

Portland NP EN 197-1 - CEM I 42,5 R, com relação a/c=0,6, nas propriedades físicas, mecânicas e 

geofísicas de um solo arenoso, quando misturados mecanicamente. Pretendeu-se analisar a influência 

da idade e da dosagem de ligante nas propriedades do solo melhorado. 

A relação a/c da calda de cimento e os materiais utilizados na produção das misturas solo-cimento 

foram fixadas pelo projeto CCP – Proj. IDI Empreitada nº 13229 da empresa Opway, do qual derivou o 

trabalho experimental da presente dissertação.  

No tratamento de resultados procurou-se estudar a relação entre as propriedades, de forma melhorar 

a compreensão da evolução das características do solo melhorado com a variação da dosagem de 

cimento e da idade, bem como estabelecer equações de correlação entre as propriedades. 

Consideram-se cumpridos os objetivos propostos no início do trabalho experimental, tendo sido 

retiradas quatro conclusões principais: (i) As propriedades físicas e mecânicas das misturas solo-

cimento estudadas são fortemente influenciadas pela sua dosagem de cimento; (ii) Como esperado, a 

evolução das propriedades mecânicas das misturas solo-cimento segue uma tendência de crescimento 

nos primeiros 28 dias de idade, independentemente da sua dosagem de cimento; (iii) Observou-se um 

grau de correlação satisfatório entre a tensão de resistência à compressão e o módulo de elasticidade 

tangente e entre a primeira e a tensão de resistência à compressão diametral, tendo sido possível 

estabelecer equações que permitem a sua estimativa; iv) Os testes geofísicos e as propriedades por 

estas avaliadas revelaram ser fortemente influenciadas pela dosagem de cimento das misturas, e 

consequentemente demonstraram correlação satisfatória com as propriedades mecânicas, 

demonstrando assim ser uma solução com potencial para ser utilizado como meio de controlo de 

qualidade em ensaios de laboratório. 

No que diz respeito à primeira conclusão, é de referir que a formulação das misturas solo-cimento 

contemplou uma dosagem fixa de areia siltosa e a variação da dosagem de cimento. Desta forma, o 

incremento da dosagem significou consequentemente, o aumento da percentagem de cimento por 

massa de solo. Uma vez que a relação a/c se manteve constante, a quantidade de matéria sólida 

resultante das reações do cimento com a água foi proporcional à dosagem, o que se refletiu na 

porosidade e na massa volúmica seca das misturas.  

A análise por microscópio eletrónico permitiu observar que o cimento hidratado envolve as partículas 

de solo e cria ligações sólidas entre estas, reforçando a interligação da estrutura sólida das misturas. 

Através do ensaio MIP foi possível constatar que a ocupação dos vazios do solo pelo cimento hidratado 

leva a alterações na dimensão dos poros, verificando-se que com o aumento da dosagem de cimento, 
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a matriz porosa tende a ser dominada por poros de dimensão inferior a 100 nm, dimensões coincidentes 

com os poros capilares da pasta de cimento. 

Os efeitos descritos da dosagem de cimento das misturas nas propriedades físicas estão diretamente 

relacionados com a evolução observada das propriedades mecânicas das misturas. Os resultados dos 

ensaios mostraram que a resistência à compressão (qu), a rigidez (Etg) e a resistência à compressão 

diametral (σt) do solo-cimento incrementam com o aumento da dosagem de cimento. Os fatores de 

melhoria, que foram estabelecidos para quantificar a melhoria destas propriedades com a variação da 

dosagem de cimento demonstram, por exemplo, que aos 7 dias, entre as misturas de 350 kg/m3 e de 

150 kg/m3 o módulo de elasticidade tangente aumenta aproximadamente 11 vezes e a resistência à 

compressão 15 vezes.  

Seguidamente, a respeito da segunda conclusão, é de referir que, apesar de os resultados dos ensaios 

mecânicos realizados aos 3,7,14 e 28 dias de idade apresentarem alguma dispersão, ficou 

demonstrado que a resistência à compressão, a rigidez e a resistência à compressão diametral tendem 

a evoluir positivamente ao longo do tempo, o que se deve ao processo de hidratação do cimento que 

decorre neste período. Assim, neste processo dois fatores contribuem decisivamente para o aumento 

da resistência da pasta de cimento: a produção de silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) que reforçam 

as forças de adesão entre partículas e a redução da dimensão dos poros capilares que são 

responsáveis pela concentração de tensões na sua vizinhança, enfraquecendo o material. 

A tendência de evolução no tempo revelou um desenvolvimento semelhante para as três propriedades 

mecânicas estudadas, verificando-se que aos 3 dias as misturas atingiram uma percentagem 

maioritária do valor aos 28 dias, tendo também contribuído para tal o cimento utilizado, o CEM I 42.5 R 

(NP EN 197-1), que desenvolve rapidamente as reações de hidratação, sobretudo C-S-H. Entre os 3 e 

os 28 dias, as propriedades continuam a evoluir embora a uma velocidade decrescente, verificando-se 

contudo que evolução é superior quanto maior a dosagem de cimento da mistura, o que se deve à 

maior preponderância da pasta de cimento. 

No que diz respeito à correlação entre a resistência à compressão (qu) e o módulo de elasticidade 

tangente (Etg), foi possível obter uma curva de correlação logarítmica que abrange as três dosagens e 

idades estudadas, mostrando ser possível estimar a rigidez do solo-cimento a partir da sua resistência 

à compressão com um nível de confiança bastante aceitável. Esta curva de correlação permite também 

observar que qu apresentou um crescimento mais acentuado face à dosagem de cimento e ao tempo 

do que Etg. A relação entre as duas propriedades foi também pormenorizada para cada idade, tendo 

sido obtidas equações de correlação com andamento semelhante. 

Os resultados da resistência à compressão demonstraram também, correlação aceitável com a 

resistência à compressão diametral, tendo-se obtido uma reta de regressão linear que é válida para as 

três misturas e idades estudadas. Como esperado, observa-se que a resistência à compressão 

diametral é bastante inferior à resistência à compressão, representando, em média 15% da última. 

Tratando-se a resistência à compressão diametral de uma medida indireta da resistência à tração, pode 
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considerar-se que, a correlação linear obtida também se aplicaria a si, devendo, contudo, para esse 

efeito ser considerada uma minoração de 10% a 15% ao valor da resistência à compressão diametral. 

Uma vez que no âmbito do melhoramento de solos, a medição da tensão de resistência à compressão 

através do ensaio de compressão simples é um dos métodos de caracterização mecânica mais simples 

e acessíveis, a sua correlação com a rigidez e com a resistência à compressão diametral torna-se 

pertinente por facilitar a determinação de duas propriedades que não raras vezes são condicionantes. 

Por último, o ensaio de excitação por impulso de vibração e o ensaio de propagação de impulsos 

ultrassónicos permitiram analisar o comportamento mecânico das misturas para as pequenas 

deformações, através do módulo de elasticidade dinâmico Ed. Face às diferenças entre os ensaios e 

os seus condicionantes, não se procurou comparar detalhadamente os seus resultados, mas sim 

analisá-los em separado.  

Os resultados obtidos através da frequência de vibração natural revelaram-se menos precisos, uma 

vez que não demonstraram uma tendência de evolução bem definida com a idade, provavelmente 

derivado de erro experimental. Contudo, verificou-se existir correlação linear entre Ed e a dosagem de 

cimento das misturas, mostrando que este é um fator com influência no comportamento mecânico neste 

nível de deformação. O mesmo ocorreu com o módulo de distorção dinâmico Gd e para o coeficiente 

de poisson dinâmico vd, propriedades também determinadas no ensaio. O fator de melhoria para Ed e 

Gd foi também calculado. O ensaio de propagação dos impulsos ultrassónicos permitiu obter uma 

equação de correlação entre a velocidade de propagação de impulsos ultrassónicos (V) e Ed, que 

abrange as três misturas e as idades testadas.  

Para ambos, Ed revelou ser várias ordens de grandeza acima de Etg, o que era espectável, uma vez 

que o primeiro se trata de uma propriedade puramente elástica, obtido a partir de um nível baixo de 

tensão e um carregamento de curta duração, enquanto o segundo é obtido quando o material apresenta 

um nível de fendilhação mais avançada. 

Os resultados de V revelaram correlação satisfatória com qu e com Etg, e que é independente da 

dosagem de cimento e da idade da mistura. Tal significa, que as alterações físicas já discutidas, que 

ocorrem no solo-cimento derivado destes dois fatores têm também influência nas propriedades 

geofísicas, tornando possível a estimativa destas propriedades por intermédio de V. Embora não tenha 

sido estudada a influência de a/c e do grau de saturação nos resultados de V, é conhecida a influência 

destes parâmetros nos resultados desta propriedade pelo que seria interessante estudar esta 

propriedade geofísica para outros a/c e graus de saturação. 

No ensaio de resistividade elétrica, embora o método utilizado proporcione menor precisão das 

medições, foi possível perceber a influência da dosagem de cimento da mistura e obter correlação entre 

este parâmetro e a resistência à compressão. Tal confirma que as alterações à estrutura porosa que 

decorrem da dosagem de cimento, nomeadamente a porosidade têm influência em ambas as 

propriedades. A resistividade elétrica é ainda dependente da tortuosidade dos poros, que embora não 
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haja indícios de afetar diretamente a resistência mecânica, é uma consequência direta da dosagem de 

cimento da mistura. 

6.2 ESTUDOS FUTUROS 

O presente trabalho experimental permitiu estudar a evolução das propriedades de uma areia siltosa 

misturada mecanicamente com calda de cimento, em função da variação da sua dosagem de cimento 

e da sua evolução no tempo, assim como, estabelecer relações de correlação entre as suas 

propriedades. Concluída a caracterização deste material em provetes fabricados em laboratório, o 

passo seguinte seria a realização do mesmo procedimento experimental em amostras extraídas de 

colunas executadas in situ no mesmo tipo de solo, por forma a comparar os seus resultados com os 

obtidos em provetes produzidos em laboratório, contribuindo para a calibragem dos parâmetros de 

controlo de qualidade com influência nesta relação.  

Os ensaios geofísicos, por via de se tratarem de ensaios não destrutivos, apresentam um potencial que 

torna particularmente relevante aprofundar o estudo da sua aplicação através de ensaios in situ. A 

existência de correlações entre os valores de laboratório e os valores obtidos em ensaios in situ são 

fundamentais para a calibração dos ensaios de prospeção geofísica. Contudo, na prática a sua 

utilização no controlo de qualidade do melhoramento de solos é reduzida relativamente ao ensaio de 

compressão simples. São necessários mais estudos no sentido de melhorar a sua precisão dos perfis 

de terreno, sobretudo na deteção de colunas isoladas, nomeadamente refinar as configurações da 

malha de pontos de medição utilizada. 

No que diz respeito ao trabalho experimental executado, a experiência acumulada permitiu reunir um 

conjunto de aspetos pertinentes que podem servir de base para estudos futuros. Primeiramente, a 

relação a/c da calda de cimento, por se tratar de um parâmetro com bastante influência nas 

propriedades físicas e mecânicas da calda e consequentemente do solo-cimento, seria interessante 

estudar os efeitos do aumento da relação a/c nas propriedades estudadas no presente trabalho 

experimental, nomeadamente relações que são mais habitualmente utilizadas no melhoramento de 

solos por Deep Mixing (entre 1,0 e 2,0). Seria de esperar que a maior quantidade de água melhorasse 

a homogeneidade do material, o que contribuiria para diminuir alguma da dispersão observada nos 

resultados experimentais da presente dissertação. 

Ao nível dos ensaios geofísicos, a dispersão dos resultados do ensaio de resistividade elétrica não 

permitiu observar uma evolução dos resultados com o a idade, o que à partida não seria de esperar 

face à evolução prevista da porosidade e da conetividade dos poros do material. Uma vez que a 

configuração dos elétrodos utilizada permite avaliar apenas um segmento central do provete, poderá 

ter havido influência de heterogeneidade do material, pelo que seria útil realizar o ensaio com uma 

configuração que permita avaliar a variação de potencial num segmento mais alargado dos provetes e 

posteriormente comparar aos resultados obtidos na presente dissertação.  
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A.1 TIPOLOGIAS DE ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS POR INTRODUÇÃO DE 

CALDAS 

 

 

A.2 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE DEEP MIXING 

 

 

Figura A. 2 – Variantes dos métodos de Deep Mixing. 

 

 

 

    

Hydrofracture Grouting Compaction Grouting Permeation Grouting Jet Grouting e Soil 
Mixing 

Figura A. 1 - Tipologias de estabilização de solos por introdução de caldas (Xanthakos et al., 1994) 
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A.3 ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES - MISTURA DE 150 kg/m3  

A.3.1 CURVAS EXPERIMENTAIS E IMAGENS DE ROTURA 

 

              3 DIAS DE IDADE              7 DIAS DE IDADE 

  

  

            14 DIAS DE IDADE            28 DIAS DE IDADE 

  

  

Figura A. 3 – Curvas experimentais dos provetes de mistura solo-cimento com 150 kg/m3. 
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1150C3 1150C7 1150C14 1150C28 

   
 

Os provetes 2150C3, 2150C7 e 2150C28 não têm fotografia de rotura disponível. 

 

Figura A. 4 – Imagens dos provetes de mistura de 150 kg/m3 após a rotura. 

A.3.2 RESULTADOS DETALHADOS 

O provete 2150C3, destacado a cor castanha, foi descartado devido à disparidade considerável que os 

seus resultados apresentam face ao esperado para a dosagem e para a idade, aproximando-se dos 

resultados registados nos provetes com 28 dias. O motivo para tal pode estar associado ao facto de o 

provete ter sido ensaiado 3 horas após a retirada de cura, o que reduziu o seu w. De notar também que 

a massa volúmica do provete é mais elevado que os restantes (+7%), o que indicia que o grau de 

compactação do provete é superior, o que tem o efeito de aumentar a resistência e a rigidez. 

Tabela A. 1 - Provetes de mistura solo-cimento com 150 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T w1 pd Etg Média qu Média εu 

dias % kg/m3 MPa MPa MPa MPa % 

1150C3 
3 

16,70 1687 83,5 
84  

0,599 
0,6 

1,0 

2150C3 - (2044) 300,9 1,218 0,6 

1150C7 
7 

- (1978) 125,0 
155 

0,917 
0,9 

0,8 

2150C7 - (1978) 185,0 0,953 0,7 

1150C14 14 16,35 1671 202,7 203 0,932 0,9 0,7 

1150C28 
28 

12,27 1659 262,7 
272 

1,255 
1,30 

0,7 

2150C28 - (1947) 280,8 1,273 0,7 
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A.4 ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES - MISTURA DE 250 kg/m3  

A.4.1 CURVAS EXPERIMENTAIS E IMAGENS DE ROTURA 

 

       3 DIAS DE IDADE        7 DIAS DE IDADE 

  

  

         14 DIAS DE IDADE   28 DIAS DE IDADE 

  

  

Figura A. 5 - Curvas experimentais dos provetes de mistura solo-cimento com 250 kg/m3. 
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1250C3 2250C3 3250C3 

   

   

1250C7 2250C7 3250C7 

   

Os provetes 4250C3 e 4250C7 não têm fotografia de rotura disponível 

 

Figura A. 6 - Imagens dos provetes de mistura de 250 kg/m3 após a rotura.  
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1250C14 2250C14 3250C14 

   

   

1250C28 2250C28 3250C28 

   

O provete 4250C28 não tem fotografia de rotura disponível 

   

Figura A. 7 - Imagens dos provetes de mistura de 250 kg/m3 após a rotura (continuação). 

A.4.2 RESULTADOS DETALHADOS 

No ensaio aos 3 dias de idade foi excluído o provete 1250C3 por ter sido necessário reiniciar o ensaio 

várias vezes devido a problemas com o equipamento. Na mesma idade, foi também excluído o 

resultado de qu do provete 4250C3. Durante o ensaio o provete instabilizou pelo que teve de ser levado 

à rotura no equipamento de carregamento da norma NP EN 12390 (2009). O novo ensaio foi realizado 

3 horas após o primeiro, tendo o provete sido deixado ao ar durante esse período. Como se sabe, a 

redução do grau de saturação de um material cimentício provoca um aumento da resistência última à 

compressão (Mehta & Monteiro, 2014), pelo que se tornou inviável a contabilização do resultado de qu 

para a média da idade. O resultado de Etg foi considerado por ainda ter sido possível avaliá-lo na 

realização do ensaio inicial. 

No que diz respeito aos 7 dias de idade, foi excluído o provete 1250C7. O seu gráfico experimental 

(figura A.6) permite perceber que o provete atingiu a rotura mais rapidamente que os restantes, 
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revelando uma rigidez bastante superior (+113%). Atingiu a rotura aos 2,7 MPa, 27% abaixo da média 

dos restantes e com uma deformação axial de apenas 0,3%, também bastante abaixo dos restantes. 

Observando a fotografia de rotura (figura A.7) percebe-se que o provete não funcionou como um todo, 

o que seria de esperar tendo em conta o grau de ligação entre partículas que a dosagem de ligante lhe 

confere. Há claramente uma divisão entre a metade superior e a metade inferior do provete. A metade 

superior apresenta fendas e aumento do diâmetro de secção, resultante da ação de compressão da 

metade inferior. Verifica-se assim uma diferença na rigidez entre as duas metades do provete, que 

provocou um aumento do estado de tensão da metade superior do provete, precipitando a rotura do 

provete. Este comportamento ficou, provavelmente, a dever-se a uma diferença significativa na 

compacidade das duas metades, uma vez que o processo de compactação foi efetuado por camadas. 

O provete 3250C14 registou valores de qu e Etg demasiado reduzidos, ao nível dos valores dos provetes 

de 3 dias. Embora a geometria de rotura se apresente satisfatória, não foi considerado devido ao desvio 

que apresentou face aos resultados médios da idade. Finalmente, aos 28 dias, foi excluído o provete 

4250C28 por apresentar rigidez de cerca de um terço da média dos restantes da mesma idade. O facto 

de ter sido necessário reiniciar o ensaio por motivo de instabilização do provete pode ter modificado a 

resposta do provete. 

Tabela A. 2 - Provetes de mistura solo-cimento com 250 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T  w  pd Etg  Média qu  Média εu 

dias % kg/m3 MPa MPa MPa MPa % 

1250C3 

3 

12,78 1796 1106,7 

726 

4,234 

4,0  

0,6 

2250C3 12,22 1801 667,5 3,576 0,8 

3250C3 13,39 1775 863,2 4,248 0,7 

4250C3 - (2079) 646,3 8,400 - 

1250C7 

7 

13,35 1817 1772,4 

833 

2,729 

3,7  

0,3 

2250C7 12,82 1813 905,7 3,573 0,6 

3250C7 13,50 1794 803,1 3,180 0,6 

4250C7 - (2032) 789,2 4,253 1,0 

1250C14 

14 

12,50 1793 1267,8 

1014 

6,136 

5,5  

0,7 

2250C14 12,11 1785 760,9 4,783 1,1 

3250C14 14,40 1753 589,0 3,576 1,1 

1250C28 

28 

13,73 1823 1796,7 

1654 

6,515 

6,6  

0,6 

2250C28 11.69 1830 1602,8 6,592 0,6 

3250C28 10,04 1822 1562,0 6,786 0,6 

4250C28 - (2005) 577,1 6,177 1,5 
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A.5 ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES - MISTURA DE 350 kg/m3  

A.5.1 CURVAS EXPERIMENTAIS E IMAGENS DE ROTURA 

3 DIAS DE IDADE 7 DIAS DE IDADE 

  

  

14 DIAS DE IDADE 28 DIAS DE IDADE 

  

  

Figura A. 8 - Curvas experimentais dos provetes de mistura solo-cimento com 350 kg/m3.  
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1350C3 2350C3 3350C3 3350C7 

    

    

1350C14 3350C14 1350C28 2350C28 

    

Os provetes 1350C7, 2350C7 e 2350C14 não têm fotografia de rotura disponivel. 

    

3350C28 4350C28 5350C38  

   

 

 

Figura A. 9 - Imagens dos provetes de mistura de 350 kg/m3 após a rotura. 
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A.5.2 RESULTADOS DETALHADOS 

No que diz respeito à tensão de rotura qu verificou-se, que em todas as idades, o primeiro provete a ser 

ensaiado registou desvios substanciais em relação aos restantes. Concluiu-se que tal se devia à inércia 

do equipamento de ensaio após algum tempo sem utilização. Assim, para todas as idades, o primeiro 

provete a ser ensaiado à rotura foi descartado. Estes provetes estão assinalados na tabela A.6 a cor 

distinta.  

Apesar da exclusão dos resultados de qu dos provetes referidos, o seu valor de Etg é contabilizado para 

a média, uma vez que a medição da tensão e da deformação foi feita no primeiro carregamento, 

efetuado num equipamento de carga distinto, o equipamento de carga da norma ASTM D2166/D2166M 

(2013). Desta forma, o erro experimental decorrente do equipamento que ensaiou os provetes à rotura 

não afeta os resultados deste parâmetro. 

Tabela A. 3 - Provetes de mistura solo-cimento com 350 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T  w  ρd Etg   Média qu  Média εu 

dias % kg/m3 MPa MPa MPa MPa % 

1350C3 

3 

9,7 1956 1864,3 

1774  

12,9 

8,8 

- 

2350C3 9,2 1947 1593,8 8,2 - 

3350C3 10,59 1932 1863,6 9,3 - 

1350C7 

7 

9,64 1921 1734,7 

1662  

7,7 

12,2 

- 

2350C7 9,84 1927 1458,1 12,9 - 

3350C7 9,07 1939 1606,7 11,4 - 

4350C7 - - 1601,5 8,3 - 

5350C7 - - 1910,5 - - 

1350C14 

14 

10,07 1944 1888,3 

1773  

9,1 

16,1 

- 

2350C14 9,93 1918 1720,0 14,9 - 

3350C14 8,95 1949 1712,1 17,0 - 

1350C28 

28 

9,19 1927 2058,0 

1998  

12,5 

12,3 

- 

2350C28 9,50 1909 1971,1 12,3 - 

3350C28 9,17 1921 1842,1 12,2 - 

4350C28 - - 2121,3 10,1 - 

5350C28 - - - 9,2 - 

 Não foi realizada a medição de Etg para o provete 5350C28. 
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A.6 ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – MISTURA DE 250 kg/m3 

A.6.1 IMAGENS DE ROTURA 

250B3-1 250B3-2 250B3-3 250B3-4 

 

 
  

    
250B7-1 250B7-2 250B7-3 250B7-4 

    
    

250B14-1 250B14-2 250B14-3 250B14-4 

    
    

250B28-1 250B28-2 250B28-3 250B28-4 

    

    

Figura A. 10 – Fotografias de rotura dos provetes de solo-cimento com 250 kg/m3 ensaiados à 

compressão diametral. 
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A.6.2 RESULTADOS DETALHADOS 

Foi excluído o resultado de σt do provete 250B14-3 pela sua rotura não satisfatória. Como se pode 

observar na figura A.10 a linha de rotura diverge totalmente da linha de referência. Foi também excluído 

o provete 250B14-4 devido ao seu resultado se desenquadrar consideravelmente dos restantes da 

mesma idade (+68% que a média dos resultados válidos de σt). Este resultado é, muito provavelmente, 

consequência direta do seu menor teor em água, que como afirma Mehta & Monteiro (2014), aumenta 

a resistência última de compressão e tração dos materiais cimentícios. Esta diferença no teor em água 

do provete pode dever-se à evaporação da água contida na camada superficial, por um eventual atraso 

no início da realização do ensaio deste provete. 

O provete 250B28-1 sofreu uma rotura localizada na zona lateral para uma tensão de rotura de 0,893 

MPa, se utilizada a fórmula de cálculo de σt (equação 4.8). O provete foi posteriormente carregado, 

atingindo tensão de rotura acumulada de 1,43 MPa, o que representa cerca do dobro do verificado para 

os restantes provetes da mesma idade. Considera-se que o ensaio não é válido porque o âmbito de 

validade da equação 4.8 pressupõe que a rotura do provete ocorre segundo uma linha transversal, que 

divide o provete em duas partes iguais e que este mantêm as mesmas dimensões até à rotura. 

Tabela A. 4 - Provetes de mistura solo-cimento com 250 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T w   wmédio L  D σt  Média 

dias % % mm mm MPa MPa 

250B3 

1 

3 

12,78 

12,31 

31,25 69,20 0,422 

0,484  
2 11,73 31,55 69,15 0,497 

3 11,80 32,20 69,00 0,640 

4 12,91 36,95 69,30 0,379 

250B7 

1 

7 

10,76 

10,53 

30,75 69,95 0,732 

0,702  
2 9,50 34,45 69,20 0,610 

3 10,27 32,55 69,10 0,598 

4 11,58 36,58 69,05 0,868 

250B14 

1 

14 

14,67 

13,22 

31,00 68,80 0,697 

0,719  
2 12,87 32,30 69,35 0,741 

3 12,12 33,00 69,35 0,725 

4 9,42 34,25 68,75 1,260 

250B28 

1 

28 

9,70 

14,37 

27,35 69,15 1,430 

0,786  
2 14,29 37,78 68,95 0,742 

3 14,94 34,45 69,55 0,861 

4 13,88 35,55 69,15 0,757 
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A.7 ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – MISTURA DE 350 kg/m3 

A.7.1 IMAGENS DE ROTURA 

350B3-1 350B3-2 350B3-3 350B3-4 

 
   

    

350B7-1 350B7-2 350B7-3 350B7-4 

    

    

350B14-1 350B14-2 350B14-3 350B14-4 

    
    

350B28-1 350B28-2 350B28-3 350B28-4 

    

    
Figura A. 11 - Fotografias de rotura dos provetes de solo-cimento com 350 kg/m3 ensaiados à 

compressão diametral. 
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A.7.2 RESULTADOS DETALHADOS 

Foram excluídos os resultados dos provetes com ID 1, dos 3, 14 e 28 dias de idade, devido ao desvio 

que apresentam face à média dos restantes. O teor em água superior que caracteriza os referidos 

provetes terá contribuído para os valores mais reduzidos de σt registados, juntamente com o menor 

grau de compactação que apresentam devido à ausência de confinamento superior. Contudo, não se 

observou esta tendência de menor resistência dos discos de topo na mistura de 250 kg/m3, pelo que 

se conclui que as condições de exposição à cura submersa produzem maior influência na mistura com 

maior dosagem de cimento. 

Tabela A. 5 - Provetes de mistura solo-cimento com 350 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T w  wmédio  t  D σt  Média 

dias % % mm mm MPa MPa 

350B3 

1 

3 

11,93 

9,19 

33,60 69,25 0,781 

1,676  
2 9,19 30,35 69,10 1,491 

3 8,90 31,20 69,35 1,908 

4 9,48 35,75 69,00 1,630 

350B7 

1 

7 

10,62 

9,56 

31,75 69,00 1,599 

1,909  
2 9,59 34,15 69,05 1,899 

3 9,03 30,25 68,90 1,989 

4 9,02 37,35 69,10 2,148 

350B14 

1 

14 

11,62 

9,38 

32,10 69,50 1,224 

2,231  
2 9,49 32,60 69,20 2,458 

3 9,19 32,20 69,30 2,268 

4 9,57 37,70 68,20 1,967 

350B28 

1 

28 

11,45 

9,46 

32,30 69,25 1,510 

2,071  
2 9,68 31,60 68,35 2,057 

3 9,37 34,85 69,35 1,800 

4 9,32 37,23 69,50 2,357 
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A8. ENSAIO DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO DE VIBRAÇÃO 

Tabela A. 6 - Provetes de mistura solo-cimento com 150 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T m L D  f1 f2 Ed Gd vd  Nº med1 

dias g mm mm  kHz kHz GPa GPa GPa  f1 f2 

1150V3 3 1121,2 142,2 70,0 BT 4,21 4,39 7,95 3,19 0,24  9 33 

     TB 4,26 4,29 7,86 3,05 0,29  5 13 

     Média 4,23 4,34 7,90 3,12 0,27    

2150V3 3 1105,4 140,1 70,1 BT 4,40 4,55 8,17 3,32 0,23  5 13 

     TB 4,45 4,52 8,29 3,28 0,27  9 9 

     Média 4,43 4,54 8,23 3,30 0,25    

1150V14 14 1049,9 139,9 69,0 BT 4,01 4,13 6,79 2,69 0,26  5 5 

     TB 3,94 4,07 6,56 2,60 0,26  5 10 

     Média 3,98 4,10 6,67 2,64 0,26    

1150V28 28 1031,0 141,2 69,1 BT 3,86 4,01 6,32 2,50 0,26  6 10 

     TB 4,04 3,83 6,56 2,28 0,44  5 59 

     Média 3,95 3,92 6,44 2,39 0,35    
1 Representa o número de medições efetuadas até obter 5 resultados com desvio <1% entre si 

 

Tabela A. 7 - Provetes de mistura solo-cimento com 250 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
T m L D  f1 f2 Ed Gd vd  Nº med1 

dias g mm mm  kHz kHz GPa GPa GPa  f1 f2 

1250V3 3 1122,7 141,1 69,8 BT 6,63 6,80 19,44 7,65 0,27  5 5 

     TB 6,65 6,57 19,17 7,16 0,34  5 5 

     Média 6,64 6,69 19,31 7,40 0,31    

2250V3 3 1121,2 140,5 69,2 BT 6,70 6,89 20,30 7,98 0,27  8 28 

     TB 6,65 6,63 19,67 7,39 0,33  8 20 

     Média 6,67 6,76 19,98 7,68 0,30    

1250V14 14 1091,5 130,0 69,9 BT 5,86 0,93 11,36 0,14 40,46  21 19 

     TB 5,76 0,99 11,08 0,16 34,67  19 5 

     Média 5,81 0,96 11,22 0,15 -    

2250V14 14 1095,2 142,5 69,6 BT 4,57 0,79 7,53 0,10 35,57  12 21 

     TB 5,40 6,00 13,42 5,91 0,136  10 15 

     Média 5,40 6,00 13,42 5,91 0,136    

1250V28 28 1098,0 141,8 69,2 BT 6,28 6,45 17,81 6,88 0,29  5 14 

     TB 6,25 6,37 17,57 6,71 0,31  8 12 

     Média 6,27 6,41 17,69 6,80 0,30    
1 Representa o número de medições efetuadas até obter 5 resultados com desvio <1% entre si 
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Tabela A. 8 - Provetes de mistura solo-cimento com 350 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID T m L D  f1 f2 Ed Gd vd  Nº med1 

 dias g mm mm  kHz kHz GPa GPa GPa  f1 f2 

1350V14 14 1131,7 141,0 68,7 BT 7,55 8,12 27,38 11,35 0,21  5 8 

     TB 7,54 8,09 27,27 11,26 0,21  5 5 

     Média 7,55 8,10 27,32 11,30 0,21    

2350V14 14 1121,0 138,0 69,0 BT(1) 7,51 7,59 24,32 9,53 0,28  12 19 

     BT(2) 7,52 7,53 24,29 9,37 0,30  13 21 

     TB 7,59 7,89 25,17 10,30 0,22  5 18 

     Média 7,54 7,67 24,60 9,74 0,27    

3350V14 14 1135,5 139,3 69,2 BT 7,95 8,56 28,74 12,33 0,17  5 11 

     TB(1) 8,00 8,02 28,26 10,83 0,31  8 7 

     TB(2) 7,99 7,91 28,01 10,53 0,33  7 9 

     Média 7,98 8,16 28,34 11,23 0,27    

1350V28 28 1115,9 139,6 69,6 BT 7,93 8,46 27,58 11,72 0,18  5 17 

     TB 7,93 8,40 27,50 11,55 0,19  5 10 

     Média 7,93 8,43 27,54 11,63 0,19    

2350V28 28 1127,7 140,3 69,6 BT 7,96 8,46 27,74 11,72 0,18  5 23 

     TB 7,90 8,41 27,31 11,58 0,18  5 5 

     Média 7,93 8,43 27,52 11,65 0,18    
1 Representa o número de medições efetuadas até obter 5 resultados com desvio <1% entre si 

 

A9. ENSAIO DE PROPAGAÇÃO DE IMPULSOS ULTRASSÓNICOS 

Tabela A. 9 - Mistura solo-cimento com 150 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
w wmédio ρd L T  V Média 

% % kg/m3 mm µs km/s km/s 

1150P3 16,70 16,70 1687 139,2 101,7 1,37 1,37 

1150P7 - 
- 

(1969) 138,3 78,0 1,77 
1,77 

2150P7 - (1978) 139,9 66,0 2,12 

1150P14 16,35 16,35 1671 141,1 91,3 1,55 1,55 

1150P28 12,27 12,27 1659 140,3 84,3 1,66 1,66 
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Tabela A. 10 - Mistura solo-cimento com 250 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
w wmédio p L T  V Média 

% % kg/m3 mm µs km/s km/s 

1250P3 12,78 

12,80 

1796 141,6 62,0 2,28 

2,28  
2250P3 12,22 1801 140,5 59,5 2,36 

3250P3 13,39 1775 142,2 64,5 2,20 

4250P3 - (2019) 142,6 54,8 2,76 

1250P7 13,35 

13,22 

1817 139,5 45,5 3,07 

3,00  

2250P7 12,82 1813 140,7 55,5 2,54 

3250P7 13,50 1794 141,7 46,5 3,05 

4250P7 - (2032) 140,0 47,8 2,93 

5250P7 - (2021) 142,5 48,4 2,95 

1250P14 12,50 

13,00 

1793 142,1 51,0 2,79 

2,80  2250P14 12,11 1785 142,1 50,5 2,81 

3250P14 14,40 1753 142,1 58,0 2,45 

1250P28 13,73 

11,82 

1823 140,9 45,0 3,13 

3,05  2250P28 11,69 1830 140,3 47,0 2,99 

3250P28 10,04 1822 141,5 46,5 3,04 

 

Tabela A. 11 - Mistura solo-cimento com 350 kg/m3: Informação sobre provetes e resultados. 

ID 
w wmédio p L T  V Média 

% % kg/m3 mm µs km/s km/s 

1350P3 9,70 

9,83 

1956 141,6 45,5 3,11 

2,56  
2350P3 9,20 1947 139,5 55,5 2,51 

3350P3 10,59 1932 140,7 54,0 2,61 

4350P3 - (2145) 140,3 43,0 3,26 

1350P7 9,64 

9,52 

1921 141,4 40,5 3,49 

3,78  

2350P7 9,84 1927 140,3 43,5 3,22 

3350P7 9,07 1939 139,9 39,0 3,59 

4350P7 - (2165) 141,0 36,0 3,92 

5350P7 - (2179) 138,0 34,9 3,95 

6350P7 - (2168) 139,3 35,2 3,96 

1350P14 10,07 

9,65 

1944 139,4 41,0 3,40 

3,36  2350P14 9,93 1918 141,2 42,5 3,32 

3350P14 8,95 1949 141,8 37,5 3,77 

1350P28 9,19 

9,29 

1927 141,1 42,0 3,36 

3,78 

2350P28 9,50 1909 142,0 39,5 3,59 

3350P28 9,17 1921 141,7 37,5 3,78 

4350P28 - (2101) 139,6 36,8 3,88 

5350P28 - (2113) 140,3 36,3 3,86 

 


