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RESUMO 

O solo artificialmente cimentado é utilizado no reforço para fundações, em camadas de 

pavimentos, na contenção de encostas e no sistema de impermeabilização de aterros sanitários 

e para a simulação destes fenômenos é necessário a determinação do comportamento mecânico 

dos materiais, propriedades que identifiquem as relações constitutivas em trajetórias de tensões 

na região elástica e elastoplástica. Esta pesquisa teve como principal objetivo realizar um estudo 

experimental para caracterizar o comportamento elástico, elastoplástico e a resistência ao 

cisalhamento de um solo artificialmente cimentado, para os teores de 1%, 2%, 5% 7% e 10% 

de cimento em relação a massa seca do solo. Foram realizados ensaios de compressão triaxial 

com controle de tensão radial em célula proposta por Pessoa (2015), que permite a estimativa 

de deformações axiais e radiais. Em trajetórias de carregamento foi possível obter a variação 

do coeficiente de Poisson e do módulo de elasticidade em função do teor de cimento e do nível 

de tensões radiais aplicada. Os valores médios do módulo de elasticidade encontrados para o 

solo natural e cada mistura cimentada crescem com o teor de cimento e com a tensão radial, já 

os valores dos coeficientes de Poisson no trecho elástico, estimados pela média em que 

compreende o trecho constante do módulo de elasticidade, decrescem. Além disso, foi 

identificado uma nítida expansão da região de comportamento elástico com o aumento do teor 

de cimento na mistura. Nesse estudo experimental também foi possível determinar, a partir de 

ensaios triaxiais convencionais, compressão simples e diametral, as envoltórias de resistência 

pelos critérios de ruptura de Mohr-Coulomb e de Hoek-Brown para solos cimentados 

artificialmente (Oliveira, 2015). A estimativa dos parâmetros da envoltória de Mohr-Coulomb 

para solos artificialmente cimentados proposto por Consoli (2014a), obteve valores de coesão 

efetiva entre 8,7 e 7774,2 kPa, e ângulo de atrito efetivo 46,6º, variando em média 9% em 

comparação com os parâmetros de Mohr-Coulomb, determinados pelos ensaios de compressão 

triaxial. A metodologia de estimativa das envoltórias de resistência de Hoek Brown (não-linear) 

consiste basicamente em determinar os parâmetros da envoltória em função do fator 

vazio/cimento. Observa-se que os resultados encontrados nos ensaios têm comportamento 

praticamente linear, no trecho de compressão apresentam uma boa concordância com as 

envoltórias de Hoek-Brown para solos artificialmente cimentados. Contudo, no trecho de tração 

a comparação do modelo com os ensaios não se apresenta concordantes. 

Palavras-Chave: Solo artificialmente cimentado. Critério de ruptura de Hoek-Brown. 

Parâmetros da envoltória de Mohr-Coulomb. 



 

 

ABSTRACT 

The artificially cemented soil is used in reinforcement for foundations, in layers of pavements, 

in slope restriction and in the waterproofing system of sanitary landfills; for the simulation of 

these phenomena, it is necessary to determine the mechanical behavior of the materials, 

properties that identify the constitutive relations in tensile trajectories in elastic and elastoplastic 

regions. This research had as primary goal the development of an experimental study to 

characterize elastic and elastoplastic behaviors and shear strength of an artificially cemented 

soil, for the contents of 1%, 2%, 5% 7% and 10% of cement in relation to dry soil weight. Tests 

of triaxial compression with radial stress control in cell as proposed by Pessoa (2015) were 

performed allowing the estimation of axial and radial deformations. In loading trajectories, it 

was possible to obtain the variation of Poisson's coefficient and elasticity modulus depending 

on the cement content and level of applied radial stresses. The average values of elasticity 

modulus found for natural soil and each cemented mixture increase with cement content and 

radial stress, as the values of  Poisson's coefficient in the elastic region, estimated by the average 

comprising the section with constant elasticity modulus, decrease. Furthermore, it was 

identified a clear expansion of the region of elastic behavior with increasing the cement content 

in the mixture. In this experimental study, it was also possible to determine the resistance 

envelopes by Mohr-Coulomb and Hoek-Brown failure criteria for artificially cemented soil 

(Oliveira, 2015) by performing conventional triaxial, simple and diametrical compression tests. 

The estimation of the Mohr-Coulomb envelope parameters for artificially cemented soil 

proposed by Consoli (2014a) had effective cohesion values between 8.7 and 7774.2 kPa, and 

effective friction angle of 46.6º, ranging 9% in average if compared to the Mohr-Coulomb 

parameters determined by the triaxial compression tests. The methodology for estimation of 

Hoek-Brown resistance envelopes (non-linear) basically consists in determining the envelope 

parameters depending on the empty/cement factor. It is observed that the results found in the 

tests have almost linear behavior. The compression section have a good agreement with the 

Hoek-Brown envelopes for artificially cemented soil, but in the tensile stretch the comparison 

between model and tests is not consistent.   

 

Keywords: Artificially cemented soil, The Hoek-Brown failure criterion. Mohr-Coulomb 

envelope parameters. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em se tratando de fundações, a primeira opção a ser examinada em uma edificação 

são os elementos superficiais (Miranda, 2008). Em muitas situações, os elementos superficiais 

apresentam menor custo do que a opção por fundações profundas, não causam muitas vibrações 

e são construídas sem a necessidade de técnicas especiais. Nesse caso, o projeto desse elemento 

de intermediação entre a superestrutura e o solo de fundação dependerá das condições do 

subsolo e da estrutura a ser construída. 

Em uma condição extrema pode-se imaginar uma fundação a ser projetada para um 

subsolo de muita compressibilidade e com baixa capacidade de suporte, como por exemplo, os 

casos onde ocorrem a presença de espessas camadas de areias fofas, sendo necessário proceder 

a opção de transferir as cargas da estrutura para o subsolo através de uma fundação profunda, 

ou usar fundação superficial com melhoramento do solo nas zonas próximas do carregamento 

e a profundidades compatíveis com o bulbo de tensões gerado pela aplicação da pressão 

superficial.  

O tratamento de solos, visando melhorar as suas propriedades geotécnicas, é um 

recurso bastante utilizado pelos engenheiros geotécnicos quando estes se deparam com solos 

de baixa qualidade. Suas propriedades podem ser alteradas por meios químicos, térmicos, 

mecânicos e outros (Kédzi,1979). O tipo de tratamento escolhido em qualquer projeto depende 

da natureza da estrutura, das propriedades geotécnicas e físico-químicas do solo envolvido.  

O solo melhorado é utilizado nas camadas de base e sub-base de pavimentos, no 

reforço de aterros, na estabilização de taludes, na contenção de encostas (muro de arrimo com 

solo-cimento ensacado), no reforço para fundações, no sistema de impermeabilização de aterros 

sanitários e em outras aplicações.  

Assim, o presente trabalho visa estudar o comportamento de um solo através do seu 

melhoramento com a adição de cimento, proporcionando ao maciço um aumento significativo 

de rigidez, bem como da resistência ao cisalhamento.  

Dessa forma, esta pesquisa apresenta um estudo experimental do comportamento 

tensão-deformação e resistência, considerando a resposta elastoplástica do solo melhorado. 

Para tanto, foram realizados ensaios de compressão triaxial, compressão simples, diametral e 

compressão triaxial com controle da tensão radial. Os ensaios de compressão com tensão radial 

constante foram realizados com uma célula, desenvolvida por Pessoa (2015). Com esta célula 
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foi possível estimar a variação volumétrica, axial e radial, grandezas necessárias para estimativa 

dos parâmetros elásticos e elastoplásticos.  

Os ensaios de compressão simples foram realizados com a célula triaxial, mas sem 

aplicação de pressão confinante, apenas com o corpo de prova imerso em água para minimizar 

efeitos possíveis da sucção na condição não saturada que o corpo de prova poderia estar O solo 

ensaiado foi compactado com a energia normal, na condição ótima para diferentes valores de 

teores de cimento. 

 O estudo tensão vs. deformação e resistência apresentou resultados interessantes. 

Para o comportamento elástico foi possível estimar a variação do coeficiente de Poisson e do 

módulo de elasticidade com a tensão radial e com o teor de cimento. Assim, para situações em 

que a solicitação se dê apenas no trecho elástico é possível a estimativa de recalques e 

acréscimos de tensões com a profundidade. 

Para tensões mais elevadas foi possível estimar a fronteira elástica a partir de uma 

previsão inicial da superfície de plastificação sem, no entanto, a proposição de uma formulação 

para a superfície, tendo em vista que só foi realizada uma trajetória, mas claramente se observa 

a expansão da região elástica com o aumento do teor de cimento. 

Neste estudo experimental também foi possível determinar, a partir de ensaios 

triaxiais convencionais, compressão simples e diametral, as envoltórias de resistência de Hoek-

Brown para solos cimentados artificialmente (Oliveira, 2015) e a estimativa dos parâmetros da 

envoltória de Mohr-Coulomb para solos artificialmente cimentados proposto por Consoli 

(2014a).  As envoltórias de resistência de Hoek Brown apresentaram uma boa concordância no 

trecho de compressão, mas no trecho de tração a comparação do modelo com os ensaios não se 

apresentam concordantes. 

Os parâmetros de Mohr-Coulomb estimado pela metodologia proposta por Consoli 

(2014a) obtiveram bons resultados em comparação com os parâmetros de Mohr-Coulomb, 

determinadas pelos ensaios de compressão triaxial, tendo em vista que realiza ensaios mais 

simplistas.  

A seguir serão apresentados os objetivos geral e específico e a organização desta 

dissertação. 

1.1 Objetivo geral e específicos 

 O objetivo geral desta pesquisa é a caracterização experimental do comportamento 

tensão-deformação e resistência de solos artificialmente cimentados apresentando a influência 

do teor de cimento tanto na questão da compressibilidade como na resistência ao cisalhamento. 
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 Verificar a influência do teor de cimento sobre o coeficiente de Poisson no trecho 

elástico do comportamento do solo cimentado. 

 Estudar a influência do teor de cimento na zona de plastificação do solo 

cimentado. 

 Verificar a concordância de resultados dos ensaios triaxiais com as envoltórias 

de Hoek-Brown e Mohr-Coulomb propostas para solos artificialmente 

cimentados por Oliveira (2015) e Consoli (2014a), respectivamente. 

1.2 Organização da dissertação 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, da seguinte forma: 

Neste primeiro capítulo, Capítulo 1 – Introdução, têm-se uma contextualização 

do tema, apresentando-se a justificativa e os objetivos da dissertação; 

No Capítulo 2 – Tensão-deformação-resistência em solos, é apresentado uma 

revisão concisa dos princípios básicos do comportamento tensão-deformação e resistência nos 

solos, em geral, e dos solos artificialmente cimentados, em especifico. Englobando conceitos 

de tensão e deformação, comportamentos elásticos e plásticos e as diretrizes que o governam, 

modelos constitutivos e critérios de ruptura.    

Capítulo 3 –Ensaios realizados em amostra de solo cimentado: Descreve-se 

neste capítulo os procedimentos experimentais utilizados na presente pesquisa, desde a coleta 

de amostras à realização de ensaios de laboratório; 

Capítulo 4 – Análise dos resultados: apresenta os resultados obtidos nos ensaios 

e suas análises; 

Capítulo 5 – Conclusões e sugestões para pesquisas futuras: apresenta as 

conclusões obtidas neste trabalho e as sugestões para a continuidade desta pesquisa. 
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2 TENSÃO - DEFORMAÇÃO-RESISTÊNCIA EM SOLOS  

Neste capitulo apresenta-se uma revisão de conceitos importantes do 

comportamento tensão-deformação dos solos, em geral, e dos solos especificamente 

cimentados, que é o tema principal e investigado nessa pesquisa. Apresenta-se tanto o 

comportamento puramente elástico como após a ocorrência de plastificação e endurecimento, 

situação em que o solo se comporta de forma elastoplástica. Além disso aborda-se os casos de 

ocorrência de ruptura, com critérios propostos na literatura. 

2.1 Conceito de tensão e deformação 

O solo, ao contrário de outros materiais estruturais, como o concreto e o aço, que 

podem ser facilmente representados como meios contínuos, é um material granular desagregado 

trifásico, cujo comportamento macroscópico depende da natureza do contato entre as partículas 

e dos movimentos e deformações dos grãos nestes contatos. Por isso, os conceitos de tensão e 

deformação são apresentados primeiramente para um corpo de sólido contínuo e depois 

estendido para os solos.  

2.1.1 Tensão 

A definição de tensão pode ser apresentada admitindo-se que em um corpo sólido 

contínuo solicitado por um sistema de forças externas e em equilíbrio, surgem forças internas 

entre as diversas partes do corpo, conforme apresentado na Figura 2-1-a. O estudo destas forças 

internas pode ser feito dividindo-se o corpo em duas partes, considerando a parte a esquerda do 

plano de corte (s) e removendo a outra. Para reestabelecer o equilíbrio da parte I, deve ser 

aplicado na seção s (superfície de contorno) um sistema de forças equivalentes à ação das forças 

que atuavam na parte removida do corpo. Devido ao caráter contínuo do corpo, é razoável 

imaginar que este sistema equivalente de forças esteja continuamente distribuído ao longo da 

região s, conforme Figura 2-1 b.  

Figura 2-1 - Tensões em um corpo sólido. a) Esquema de um corpo sólido contínuo em equilíbrio b) Hipótese 

básica da mecânica dos contínuos 

 

a)  

 

b) 

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 
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Em um caso genérico, as forças de contato entre as duas partes do corpo, ao longo 

da seção s, variam ponto a ponto em direção e sentido por não serem uniformes, nem ortogonais 

à superfície. Este conceito de força pontual ou atuante em uma área infinitesimal está associado 

ao conceito de tensão, que é a resultante das forças que atuam sobre a região de área ΔS da 

superfície S. 

Figura 2-2 - Conceito de tensão em um meio contínuo 

 

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 

O vetor tensão () é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, e varia 

com a inclinação de S. Para facilitar, ao invés de trabalhar com o vetor tensão utiliza-se as suas 

projeções: normal a superfície S ( - tensão normal) e tangencial a ela ( - tensão cisalhante).    

Figura 2-3 - Projeções normal e tangencial do vetor tensão 

 

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 

Para os solos, meio particular, a tensão é redefinida considerando uma massa 

granular seccionada por um plano, que atravessa vazios e partículas solidas. Admite-se uma 

área quadrática (d x d), analisando cada partícula contida nesta área e tendo que para as 

partículas seccionadas o sistema de forças que atuavam na parte removida pode ser substituído 

por suas resultantes no centro da seção de corte. A tensão na área de dimensão d x d é a soma 

das resultantes atuantes nesta dividido pela área.   

Figura 2-4 - Conceito de tensão em um meio granular 

 

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 
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De forma análoga ao corpo sólido, pode-se projetar o vetor tensão em duas direções 

normal a área ( - tensão normal) e tangencial a ela (- tensão cisalhante). Nos solos quando 

utiliza a expressão de tensão em um ponto, associa-se a ideia de distribuição de uma força sobre 

uma área finita, ou seja, assume uma concepção macroscópica.  

2.1.2 Deformação  

Para determinação do conceito de deformação e de deslocamento, considera-se um 

corpo sólido continuo em movimento e tendo dois sistemas de referência, um em relação ao 

espaço (xyz) e outro fixo ao corpo no ponto P (XYZ). Analisando dois instantes, t1 e t2, observa-

se que para o sistema xyz ocorrerá movimentação do corpo, mas para o sistema XYZ nada 

aconteceu. Neste caso, o sólido sofreu um deslocamento de corpo rígido, não havendo 

deslocamentos relativos entre as partículas, mantendo sua configuração geométrica original, 

como mostrado na Figura 2-5 a. 

Figura 2-5 - Efeitos das forças externas sobre um elemento, visto em três etapas a) Deslocamento b) Deformação   

 

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 

Supondo que tenha sido imposto ao corpo um sistema de forças de forma a não 

perturbar o equilíbrio, tomando o instante t3, e comparando ao instante t2, o corpo não sofrerá 

mudança de trajetória em relação ao plano xyz, visto que está em equilíbrio, e continuará a se 

deslocar. Mas devido a imposição do sistema de forças, ocorrerá mudança na configuração do 

corpo e variação no posicionamento relativo das partículas do corpo, denominado de 

deformação (observado pelo sistema de referência XYZ), conforme Figura 2-5 b.  

Para redefinir a deformação num meio particulado, considera-se a secção de um 

paralelepípedo retangular, de arestas d1, d2 e d3, em um maciço granular atravessando vazios e 

seccionando partículas, como apresentado na Figura 2-6-a. As tensões no elemento atuante nas 

seções de corte resultam na combinação de três efeitos: deformação das partículas, quebra e 

deslocamentos relativos, sendo o último mais preponderante entre eles (Figura 2-6-b). O 
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resultado global no paralelepípedo desses três efeitos sobre todas as partículas é dado pela 

mudança de forma do elemento. Assim, a deformação no “paralelepípedo de solo” é as 

variações da sua geometria.  

Figura 2-6 - Definição de deformação em solos a) Elemento de solo b) Forças no contorno e internas do 

elemento c) Deformações no solo 

 

a) 

b)  

c)  

Fonte: Adaptado de Martins, 1983. 

Estas deformações podem ser quantificadas medindo-se a variação do comprimento 

de suas arestas (Δdi) e dos ângulos por elas formados (Δθi). Observa-se que as deformações de 

um ponto dependem não só da localização do mesmo, como também das direções ao longo das 

quais se desejar medir, conforme Figura 2-6-c.  

Os Modelos Constitutivos são utilizados para descrever o comportamento tensão-

deformação representando analiticamente o estado de tensões, o estado de deformações e os 

deslocamentos para qualquer sistema de carregamento.  

2.2 Modelos constitutivos para solos 

Os Modelos constitutivos para solos representam o estado de tensões, o estado de 

deformações e os deslocamentos nas três fases constitutivas do solo (sólida, líquida e gasosa). 

Devido à complexidade do comportamento tensão-deformação dos solos e a variedade 

existentes, não é possível um modelo único capaz de representá-los. 

Nos últimos anos, porém, inúmeros modelos matemáticos têm sido propostos para 

representar a relação tensão-deformação de alguns solos. Estes modelos podem ser separados 

em dois grupos: modelos elásticos (lineares e não-lineares) e modelos elastoplásticos.  
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2.2.1 Modelos elásticos 

Antes de apresentar os modelos elásticos é importante definir o que é um material 

elástico. Um material é considerado elástico quando o estado de tensões é função unicamente 

de seu estado de deformação. O trabalho feito pelas forças externas em um corpo elástico é 

armazenado como energia elástica, completamente recuperável, desde que as cargas sejam 

removidas (Timoshenko e Goodier, 1951).  

Baseado nesta definição, a equação fundamental de um corpo elástico pode ser 

descrita, da seguinte forma: 

𝑑휀𝑖𝑗
𝑒 = 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙𝑑𝜎𝑘𝑙 (2.1) 

Onde:  

𝑑휀𝑖𝑗
𝑒  é o incremento de deformação  

𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙 é a matriz constitutiva de um material elástico  

𝑑𝜎𝑘𝑙 é incremento de tensão  

 

Com isto, significa que qualquer incremento de tensão 𝑑𝜎𝑘𝑙 provoca um incremento 

de deformação 𝑑휀𝑖𝑗
𝑒  e que a deformação é recuperável se o corpo for descarregado sendo, 

portanto, um sistema conservativo.  

Para os solos, o comportamento tensão-deformação elástico é semelhante ao demais 

materiais. Sua resposta elástica à variação de tensões efetivas pode ser descrita pelas equações 

(Wood, 1992): 

𝛿휀𝑎 = (
1

𝐸′
) [𝛿𝜎′𝑎 − 2𝜈′𝛿𝜎′𝑟] 

𝛿휀𝑟 = (
1

𝐸′
) [𝛿𝜎′𝑟(1 − 𝜈′) − 𝜈′𝛿𝜎′𝑎] 

(2.2) 

Onde:  

E’ é o módulo de Young; 

𝜈′ é o coeficiente de Poisson; 

휀𝑎 é a deformação axial;  

휀𝑟 é a deformação radial; 

𝜎′𝑎 é a tensão axial; 

𝜎′𝑟 é a tensão radial; 
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O comportamento elástico do solo ao acréscimo de tensões pode ser interpretado 

utilizando as constantes elásticas do material. Para o caso de ensaio de compressão triaxial, são 

dadas calculando-se a tensão octaédrica efetiva média (p’) e a tensão desviatória (q ou q’) pelas 

seguintes equações: 

𝑝′ = (
𝜎′𝑎 + 2𝜎′𝑟

3
) 

𝑞 = 𝜎′𝑎 − 𝜎′𝑟 

(2.3) 

Os incrementos de deformação volumétrica (휀𝑣) e cisalhante (휀𝑠), são dados pelas 

expressões: 

𝛿휀𝑣 = (𝛿휀𝑎 + 2𝛿휀𝑟) 

𝛿휀𝑠 =
2

3
(𝛿휀𝑎 + 2𝛿휀𝑟) 

(2.4) 

Utilizando-se os conceitos da teoria da elasticidade, os incrementos de deformação 

volumétrica (𝛿휀𝑣) e cisalhante (𝛿휀𝑠), para o caso triaxial, podem ser expressos por (Atkinson & 

Bransby, 1978): 

𝛿휀𝑣 =
1 − 2𝜈′

𝐸′
(𝛿𝜎′𝑎 + 2𝛿𝜎′𝑟) 

𝛿휀𝑠 =
2(1 + 𝜈′)

3𝐸′
(𝛿𝜎′𝑎 − 𝛿𝜎′𝑟) 

(2.5) 

Substituindo as equações 2.3 em 2.5, tem-se: 

𝛿휀𝑣 =
3(1 − 2𝜈′)

𝐸′
𝛿𝑝′ 

𝛿휀𝑠 =
2(1 + 𝜈′)

3𝐸′
𝛿𝑞′ 

(2.6) 

As equações (2.6) podem ser escritas da seguinte forma (Atkinson & Bransby, 

1978): 

𝛿휀𝑣 =
𝛿𝑝′

𝐾′
 

𝛿휀𝑠 =
𝛿𝑞′

3𝐺′
 

(2.7) 
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Onde:  𝐾′ =
𝐸′

3(1−2𝜈′)
 é o módulo de deformação volumétrica e 𝐺′ =

𝐸′

2(1+𝜈′)
 é o 

módulo de deformação cisalhante.     

O gradiente inicial da variação de volume (휀𝑣 x 휀𝑠), é dado por : 

𝛿휀𝑣

𝛿휀𝑠
=

𝛿𝑝′. 3𝐺′

𝐾′. 𝛿𝑞′
 (2.8) 

Para um ensaio triaxial convencional (compressão axial) drenado, tem-se que: 

𝛿𝑞′

𝛿𝑝′
= 3 (2.9) 

Sendo assim, gradiente inicial da variação de volume, conforme Figura 2-7 (b), é 

dado por: 

𝛿휀𝑣

𝛿휀𝑠
=

𝐺′

𝐾′
 (2.10) 

A Figura 2-7 apresenta resultados típicos de um ensaio triaxial drenado, onde a 

tensão confinante é mantida constante e ocorrem acréscimos de tensões axiais. 

Figura 2-7 - Resultados típicos de ensaios triaxiais drenados: (a) (q x 휀𝑠); (b) (휀𝑣 x 휀𝑠) e (c) (q x 휀𝑎)  

          

Fonte: Adaptado de Wood,1992. 

A resposta elástica do solo ao acréscimo de tensões pode ser interpretada através 

dos gráficos de (q x 휀𝑠), (q x 휀𝑎) e (휀𝑣 x 휀𝑠) em que se obtêm os valores das constantes elásticas 

do material, determinadas pelos gradientes iniciais dos gráficos, conforme as equações descritas 

anteriormente.   

Os modelos elásticos utilizados na Geotecnia podem ser divididos em lineares e 

não-lineares. A Figura 2-8 ilustra as relações elásticas lineares e não-lineares entre tensão e 

deformação.  

q 

휀𝑠 

3G’ 

1 

(a) 

휀𝑣 

휀𝑠 

G’ 

K’ 

(b) 

q 

휀𝑎 

1 

E’ 

(c) 
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Figura 2-8 - Relações tensão deformação: (a) linear (b) não linear 

 
 

Fonte: Adaptado de Lodi, 1998.  

a) Modelos elásticos lineares 

O modelo elástico linear constitui, sem dúvida, no modelo mais simples, mas com 

aproximação suficiente para um grande número de problemas, do ponto de vista prático. Este 

modelo implica na avaliação da matriz constitutiva do solo através de dois parâmetros: o 

Módulo de Elasticidade longitudinal (E) e o Coeficiente de Poisson (), que são considerados 

constantes.   

b) Modelos elásticos não-lineares 

O comportamento não linear é dividido em três categorias: problemas que 

envolvem a não linearidade do material, a não linearidade geométrica e problemas envolvendo 

ambas não linearidades. Mas normalmente, como a magnitude dos deslocamentos e deformação 

são pequenas mantem-se a relação linear da geometria.  

Os Modelos elásticos Não-Lineares aproximam o comportamento não-linear por 

sucessivas análises lineares. Existem dois grupos distintos de modelos elásticos não-lineares: 

os iterativos, que utilizam módulos secantes, e os incrementais, que utilizam módulos tangentes, 

como a técnica do ponto médio de Runge-Kutta descritas por Mahler (1974). A não linearidade 

é introduzida através dos termos da matriz de elasticidade, os quais tomam-se dependentes do 

estado de tensões.  

2.2.2 Modelos Elastoplásticos  

Para apresentação dos modelos elastoplásticos faz-se necessário a compreensão das 

definições de comportamento elastoplástico, critério de escoamento, lei de fluxo e lei de 

encruamento. Primeiramente, é importante fazer uma distinção entre deformações elásticas 

(recuperáveis) e deformações plásticas (irrecuperáveis), que será descrita pelo comportamento 

de metais e depois para argilas, para fácil entendimento.  

O comportamento de um metal com trecho de escoamento definido, é ilustrado na 

Figura 2-9. Para tensões uniaxiais menores do que a do ponto Y, a deformação é linear elástica, 

휀 휀 

𝜎 𝜎 

(a) (b) 
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e se o material é carregado e descarregado, as deformações ocorridas são totalmente 

recuperadas no descarregamento. Contudo, se o material é carregado com valor superior ao 

ponto Y, deformações plásticas adicionais ocorrem, e o estado do metal pode ser representado 

pelo ponto G. Após o descarregamento, o metal segue a trajetória GB, e a deformação elástica 

é recuperada.  

Figura 2-9 - Comportamento elastoplástico de um metal 

 

Fonte: Adaptado de Atkinson & Bransby, 1978. 

Contudo, no ponto B, percebe-se que o metal sofreu uma grande deformação 

plástica irrecuperável. As tensões Y e G, para as quais o comportamento do metal torna-se 

plástico, são chamadas de tensões de escoamento. Entre Y e G por causa das deformações 

plásticas ocorre um efeito conhecido como “strain hardening” (encruamento) em que ocorre a 

ascensão da tensão de escoamento de Y para G.   

Para solos, a distinção entre deformação recuperável e irrecuperável é melhor 

ilustrada pelo comportamento de argilas durante a compressão hidrostática. 

Figura 2-10 - Comportamento elastoplástico de uma argila em um ensaio compressão isotrópica 

 

Fonte: Adaptado de Atkinson & Bransby, 1978.  

A Figura 2-10 ilustra o comportamento de uma argila sob carregamento e 

descarregamento isotrópico. Nota-se através desta figura, que a linha ABC corresponde à linha 
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normal de consolidação (LNC). Material é descarregado em B, atingindo o ponto D, movendo-

se através da linha de descarregamento BD. Após novo carregamento em D, atingirá o ponto B 

e caminhando novamente sobre a linha normal de consolidação até o ponto C. Analogamente, 

se ocorrer descarregamento em C, este atingirá o ponto E através da linha de descarregamento 

CE.  

Percebe-se que o material apresenta um menor volume específico em E do que em 

D, isto é, ocorreram deformações plásticas irreversíveis na trajetória DBCE. Já que somente 

deformações recuperáveis ocorrem ao longo das linhas de descarregamento DB e EC. As 

deformações plásticas ocorrem ao longo da trajetória BC. Pode-se fazer uma analogia direta do 

comportamento apresentado na Figura 2-10 com aquele mostrado na Figura 2-9.  

Para a relação tensão-deformação de um material, o comportamento elastoplástico 

é definido por um critério de escoamento, uma lei de fluxo e uma lei de encruamento. O critério 

de escoamento separa estados de tensões que geram somente deformações elásticas de estados 

que geram deformações plásticas. Esta separação é definida por uma função de plastificação 

(f𝑝) que depende do estado de tensões do material e pode ser expressa em função dos invariantes 

de tensões e parâmetro de encruamento ou enrijecimento (K), como expressão 2.11 

f𝑝 =  f𝑝 (J1, J2, J3, K1, K2 … ) (2.11) 

Onde:  

f𝑝 - Função de plastificação; 

𝐾 - Parâmetros de encruamento ou enrijecimento; 

J - Invariantes das tensões de desvio;  

Para materiais que não apresentam encruamento, no processo de deformação têm-

se que f𝑝 < 0, implica em deformações elásticas e f𝑝 = 0 implica em deformações 

elastoplásticas.  

Para materiais que apresentam encruamento há três casos possíveis (Zornberg, 

1989; Hueckel e Borsetto, 1990):  

 Deformações elásticas (Processo elástico) 

f𝑝 < 0 (Sobreadensado) 

f𝑝 =  0 e  
∂f𝑝

𝜕𝜎
𝑑𝜎 < 0 (descarregamento) 

 Deformações elásticas (Processo neutro) 

f𝑝 =  0 e  
∂f𝑝

𝜕𝜎
𝑑𝜎 =  0 (carregamento neutro) – O ponto de tensões movimenta-se 

tangencialmente ao longo da superfície plástica sem provocar expansão da mesma. 
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 Deformações elásticas e plásticas (Processo elastoplástico) 

f𝑝 =  0 e  
∂f𝑝

𝜕𝜎
𝑑𝜎 > 0 (carregamento) 

A lei de encruamento ou de enrijecimento correlaciona o montante necessário de 

deformações plásticas para deslocar a superfície de plastificação. Esta lei é necessária para 

representar as novas superfícies de escoamento subsequentes, correspondentes aos diversos 

carregamentos ocorridos. 

Por fim, a lei de escoamento plástico ou lei de fluxo é necessária para descrever as 

relações constitutivas entre incrementos de deformações plásticas, tensões e incrementos de 

tensões. Ela distribui o montante de deformações plásticas, dado pela lei de encruamento, em 

suas respectivas parcelas de deformação, ou seja, fornece a inclinação dos vetores de 

incrementos de deformação plástica.  

A definição da lei de escoamento plástico parte da hipótese da existência de uma 

função de potencial plástico g(𝜎𝑖𝑗) e da proporcionalidade entre o gradiente da função de 

potencial plástico e as deformações plásticas:  

𝑑휀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝜆

𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑖𝑗
 (2.12) 

Onde: 

𝑑𝜆 é uma constante de proporcionalidade; 

 

A equação 2.12 indica que os vetores de fluxo plástico plotados em espaço de 

tensões são normais a superfície de potencial plástico.  

Um caso especifico é o qual a função de plastificação f e a função de potencial 

plástico g coincidem, têm-se que:  

𝑑휀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝜆

𝜕𝑓

𝜕𝜎𝑖𝑗
 (2.13) 

 

Analogamente ao caso anterior, o fluxo plástico é normal a superfície de 

plastificação f. A equação 2.12 é chamada de Lei de Escoamento não Associada, enquanto que 

a equação 2.13 é conhecida como Lei de Escoamento Associada.  

Lade, Nelson e Ito (1987) mostraram que os materiais geológicos apresentam 

função de potencial plástico e de plastificação diferentes, ou seja, tem um comportamento 

caracterizado por uma lei de fluxo não associado.  
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Exemplificando, a Figura 2-11 apresenta estados de tensões e de deformações 

plásticas, com eixos 𝜎′𝑎 e 𝜎′𝑠 superpostos aos eixos 휀𝑎
𝑝
 e 휀𝑠

𝑝
. 

Figura 2-11 - Lei de fluxo (a) potencial plástico (b) condição de normalidade. 

 
 

Fonte: Adaptado de Atkinson & Bransby, 1978. 

O vetor de tensão 𝜎′ (OQ), dado por 𝜎′𝑎 e 𝜎′𝑐, representa o estado de tensão de uma 

amostra em Q (Figura 2-11 a). A amostra então sofre um incremento de deformação plástica 휀𝑝 

(QR), dado pelas componentes 휀𝑎
𝑝
 e 휀𝑐

𝑝
. O gradiente 휀𝑎

𝑝
/휀𝑐

𝑝
 do vetor de incremento de 

deformação plástica relaciona-se ao vetor 𝜎′ e é independente das variações de tensões que 

causam a deformação plástica. Para um material com lei de fluxo associada, os vetores de 

plastificação são ortogonais à superfície de plastificação (Figura 2-11 b). 

Vale ainda ressaltar, que quando o material sofre plastificação, a distribuição das 

parcelas relativas de deformação não é função das mudanças no tensor de tensões, mas sim, da 

posição do estado de tensões sobre o critério de escoamento, no instante imediatamente anterior 

a este. Por fim, o tensor de incremento de deformações totais será igual à soma dos tensores 

incrementais correspondentes as deformações elásticas e plásticas, conforme expressão 2.14. 

𝑑휀𝑖𝑗 =  𝑑휀𝑖𝑗
𝑒 + 𝑑휀𝑖𝑗

𝑝
 (2.14) 

O primeiro e o segundo termo do lado direito da equação 2.14 são calculados 

usando as equações 2.1 e 2.12, respectivamente. 

Um modelo elastoplástico deve contemplar quatro aspectos do comportamento do 

material: permitir conhecer as propriedades elásticas, ou seja, a quantidade de deformação 

elástica envolvida no processo de deformação; bem como, as deformações plásticas e a 

superfície de escoamento; durante o processo de escoamento especificar o valor dos 

componentes de deformação plástica através do potencial plástico; e deve incorporar uma lei 

de encruamento que descreve a expansão da superfície de escoamento (Wood, 1992). 
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A seguir é apresentado um breve resumo dos principais modelos elastoplásticos 

utilizados em geotecnia, identificando a função de plastificação, expressões para determinação 

das deformações plásticas e se utilizam ou não de uma lei de escoamento associada.  

a) Drucker e Prager 

O modelo elastoplástico Drucker e Prager (1952) é um dos mais simples em 

aplicação para solos e rochas, tem como função de plastificação a expressão (2.15). 

f𝑝 =  𝛼. 𝐼1 + 𝐽2
1/2

− 𝑘 (2.15) 

Onde: 

e k são constantes físicas, que dependem da coesão e ângulo de atrito; 

I1 é o primeiro invariante de tensões; 

 

Para o estado plano de deformação são dadas pelas equações 2.16 e 2. 17. 

α =
tan (𝜙)

√9 + 12. 𝑡𝑎𝑛²(𝜙)
 (2.16) 

k =
3. c

√9 + 12. 𝑡𝑎𝑛²(𝜙)
 (2.17) 

 

Como o modelo considera uma lei de escoamento associada (f𝑝 = g𝑝) e utilizando 

a equação 2.12, obtém-se a seguinte expressão para deformação especifica plástica volumétrica: 

𝑑휀𝑣
𝑝 = 3. 𝛼. 𝑑𝜆𝑝 (2.18) 

 

Observa-se que quando 𝜙 > 0, 𝛼 > 0, e sendo 𝑑𝜆𝑝 uma constante positiva, este 

modelo conduz necessariamente a um aumento de volume com as deformações especificas 

plásticas, propriedade conhecida como dilatância (). Para 𝜙 > 0, no espaço das tenções 

principais o domínio plástico segundo este modelo, é representado por um cone, conforme 

Figura 2-12.  
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Figura 2-12 - Superfície plástica de Drucker e Prager  

 

Fonte: Adaptado de Zienkiewicz, 1980. 

Segundo Thomas (1984), o modelo de Drucker e Prager é frequentemente aplicado 

em areias densas, as quais apresentam inicialmente um incremento de volume durante o 

cisalhamento. Após uma certa deformação, o incremento de dilatância das areias decresce e o 

material atinge um volume constante. Comparando com o comportamento sugerido pela lei de 

fluxo associada, notou-se que a mesma prevê um aumento de volume muito maior do que o 

observado experimentalmente. Para evitar essa diferença de comportamento, o autor sugeriu o 

uso de uma lei de fluxo não associada que controla a dilatância plástica, considerando a seguinte 

função de potencial plástico: 

g𝑝 =  3. 𝛽. 𝜎𝑚 + 𝜎 (2.19) 

 

Onde: 

𝜎𝑚 =
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)

3
 (2.20) 

𝜎2 = 0,5(𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2 + 𝑆𝑧
2) + 𝑆𝑥𝑦

2  (2.21) 

𝑆 = 𝜎 − 𝜎𝑚 (2.22) 

β =
sen (𝜓)

√9 + 3. 𝑠𝑒𝑛²(𝜓)
 (2.23) 

b) Kim e Lade 

O modelo elastoplástico formulado por Lade (1977,1979), teve grande utilização 

por diversos autores (Azevedo e Ko, 1986; Zornberg e Azevedo, 1990; Nogueira, 1992), ao 

nível acadêmico, com bons resultados no que diz respeito à representação de ensaios de 

laboratório e obras geotécnicas. 
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Este modelo, no entanto, apresenta alguns problemas decorrentes do fato de utilizar 

duas superfícies de plastificação (Sture et al, 1989). Em vista disto, um novo modelo foi 

concebido (Lade e Kim, 1988 a e b, Kim e Lade, 1988; Lade, 1990) com características 

semelhantes ao primeiro, porém apenas com uma superfície de plastificação (De Melo e 

Azevedo, 1995). 

De forma análoga aos outros modelos elastoplásticos, no modelo de Lade-Kim os 

incrementos de deformações são divididos em incrementos de deformações elásticas 𝑑휀𝑖𝑗
𝑒  e 

incrementos de deformações plásticas 𝑑휀𝑖𝑗
𝑝

 (eq. 2.14). 

Os incrementos de deformação elástica são obtidos a partir da Lei de Hooke, 

usando-se o módulo de descarregamento e recarregamento como definido por Janbu (1963), 

expressão 2.24 e o coeficiente de Poisson obtido a partir dos ensaios de compressão triaxial e 

considerado constante. 

𝐸𝑢𝑟 = 𝐾𝑢𝑟 . 𝑃𝑎 (
𝜎3

𝑃𝑎
)

𝑛

 (2.24) 

Onde: 

𝐾𝑢𝑟 e n são parâmetros adimensionais determinados a partir de dados obtidos em 

ensaios de compressão triaxial, realizados com várias pressões confinantes 𝜎3; 

𝑃𝑎 é a pressão atmosférica; 

 

O comportamento plástico do modelo baseia-se em um critério de ruptura, uma 

regra de fluxo não associada, uma função de plastificação e uma lei trabalho-

endurecimento/amolecimento (Lade, 1990).  As deformações plásticas são obtidas a partir da 

lei de fluxo da plasticidade (eq. 2.12).  

Lade e Kim (1988) propuseram a seguinte função de plastificação, em que se supõe 

que o trabalho plástico (Wp) é o parâmetro de endurecimento: 

𝐹(𝜎𝑖𝑗, 𝑊𝑝) = 𝑓′𝑝. (𝜎𝑖𝑗) − 𝑓"𝑝. (𝑊𝑝) = 0 (2.25) 

Sendo: 

𝑓′𝑝 = (Ψ1

𝐼1
3

𝐼3
−

𝐼1
2

𝐼2
) (

𝐼1

𝑃𝑎
)

ℎ

𝑒𝑞 (2.26) 

Onde:  

𝐼1 e 𝐼2 são o primeiro e o segundo invariantes de tensão; 

𝑒 é o número de Euler; 

Ψ1, ℎ e 𝑞 são parâmetros do modelo;  
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𝑓"𝑝 = (
1

𝐷
)

1
𝜌

(
𝑊𝑝

𝑃𝑎
)

1
𝜌

 (2.27) 

Os valores de D e ρ são obtidos a partir da lei de endurecimento, através da variação 

do trabalho plástico com o nível de tensão. Que segundo os autores do modelo resulta em: 

𝐷 =
𝐶

(27Ψ1 + 3)𝜌
 

𝜌 =
𝑞𝑞

ℎ
 

(2.28) 

Onde:  

C é um dos parâmetros de endurecimento do modelo;  

𝑊𝑝 = 𝐶. 𝑃𝑎 (
𝐼1

𝑃𝑎
)

p

 (2.29) 

Propuseram ainda, que a função de potencial plástico é dada por: 

𝑔𝑝 = (Ψ1

𝐼1
3

𝐼3
−

𝐼1
2

𝐼2
+ Ψ2) [

𝐼1

𝑃𝑎
]

𝜇

 (2.30) 

Onde:  

Ψ1 é um fator de ponderação entre a forma triangular e a circular da superfície de 

potencial plástico num plano octaédrico; 

Ψ2 é o parâmetro do modelo que controla a interseção da superfície como eixo 

hidrostático; 

𝜇 é o parâmetro do modelo que determina a sua curvatura no plano triaxial; 

 

c) Modelo Cam-Clay 

O modelo Cam-Clay modificado é um modelo elastoplástico, com endurecimento 

isotrópico. Considera-se a tensão principal intermediária igual à tensão principal menor (2 = 

3). No modelo, trabalha-se com as componentes de tensão p e q, definidas da seguinte forma: 

𝑝 =
𝜎1 + 2𝜎3

3
 

𝑞 = 𝜎1 − 𝜎3 

(2.31) 

Esta notação tem a vantagem de indicar qual o aspecto do comportamento do solo 

está prevalecendo, o efeito normal (p) ou cisalhante (q). Da mesma forma, ao invés de se utilizar 

as componentes principais de deformação, define-se: 

휀𝑣 = 휀1 + 2휀3 (2.32) 
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휀𝛾 =
2

3
(휀1 − 휀3) 

Sendo: 

휀𝑣 é a deformação volumétrica, associada à tensão hidrostática (p) 

휀𝛾 é a deformação de distorção, associada à tensão cisalhante (q). 

 

No modelo Cam-Clay considera-se a plasticidade associada, ou seja, a função de 

plastificação é igual à função potencial plástico. A função de plastificação é dada por: 

𝐹(𝑝, 𝑞, 𝑝0) = q2 + M²p(𝑝 − 𝑝0) = 0 (2.33) 

Em que 𝑝0 é um parâmetro de endurecimento, ligado às deformações volumétricas 

plásticas: 

𝑝0 = 𝑝0(휀𝑣
𝑝) (2.34) 

O parâmetro M da função de plastificação representa a inclinação da reta que passa 

por todos os pontos de ruptura (linha de estado crítico), conforme Figura 2-13.  

Figura 2-13 - Modelo Cam-Clay 

Fonte: Adaptado Lodi, 1998. 

Relaciona-se com o ângulo de atrito interno do solo (φ) da seguinte forma (Desai e 

Siriwardane, 1984): 

𝑀 =
6𝑠𝑒𝑛𝜑

3 − 𝑠𝑒𝑛𝜑
 (2.35) 

Os incrementos de deformações são obtidos a partir da soma dos incrementos 

deformações elásticas e plásticas (eq. 2.14). Enquanto as deformações elásticas são calculadas 

através da Lei de Hooke, as deformações plásticas são calculadas a partir da lei fluxo da 

plasticidade: 

𝑑휀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝜆

𝜕𝐹

𝜕휀𝑖𝑗
 (2.36) 
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Que no caso específico do modelo Cam-Clay podem ser escritas como: 

{
𝑑휀𝑣

𝑝

𝑑휀𝛾
𝑝} = 𝑑𝜆 [

M²(2𝑝 − 𝑝0)

2𝑞
] (2.37) 

O escalar 𝑑𝜆 é determinado a partir da lei da consistência, para este modelo assume 

a seguinte forma: 

𝑑𝜆 =

𝜕𝐹
𝜕𝑝

𝑑𝑝 +
𝜕𝐹
𝜕𝑞

𝑑𝑞

𝜕𝐹
𝜕𝑝0

 
𝜕𝑝0

𝜕휀𝑣
𝑝  

𝜕𝐹
𝜕𝑝

 (2.38) 

Como a função de plastificação F é conhecida, a única incógnita passa a ser o fator  

𝜕𝑝0

𝜕𝜀𝑣
𝑝, que pode ser obtido à partir da lei do endurecimento com auxílio do ensaio oedométrico: 

𝜕𝑝0

𝜕휀𝑣
𝑝 = 𝑝0 (

1 + 𝑒

𝜆 − 𝑘
) (2.39) 

Onde: 

𝑒 é o índice de vazios 

𝜆 é a inclinação da reta virgem no ensaio oedométrico 

𝑘 é a inclinação da reta de descompressão no ensaio 

 

Assim, pode-se calcular o acréscimo de deformação plástica para um dado 

acréscimo de tensões pela seguinte expressão: 

{
𝑑휀𝑣

𝑝

𝑑휀𝛾
𝑝} =

M2(2𝑝 − 𝑝0)𝑑𝑝 + 2𝑞 𝑑𝑞

(
1 + 𝑒
𝜆 − 𝑘

) 𝑝0𝑀4𝑝 (2𝑝 − 𝑝0)
{
M²(2𝑝 − 𝑝0)

2𝑞
} (2.40) 

 

Em uma análise incremental, a cada etapa variam 𝑝, 𝑞, 𝑝0 e 𝑒, que serão utilizados 

na nova iteração. O valor do parâmetro 𝑝0 é obtido a partir da função de plastificação (eq. 2.32), 

pela expressão 2.41, para os valores atualizados de p e q. 

𝑝0 =
q2 + M2q²

𝑀²𝑝
 (2.41) 

Já a parcela elástica da deformação pode ser determinada da seguinte forma: 

𝑑휀𝑣
𝑒 =

𝑑𝑝

𝐵
 

𝑑휀𝛾
𝑒 =

𝑑𝑝

3𝐺
 

(2.42) 

Em que K e G são o módulo de variação volumétrica e o módulo de elasticidade 

transversal, respectivamente, e assumem os seguintes valores: 
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𝐾 =
(1 + 𝑒)

𝑘
𝑝 

𝐺 =
3𝐵

2
(

1 − 2𝜈

1 + 𝜈
) 

(2.43) 

Por fim, as deformações principais maior e menor podem ser obtidas da seguinte 

forma: 

휀1 =
휀𝑣

3
+ 휀𝛾 

휀3 =
휀𝑣 − 휀1

2
 

(2.44) 

d) Modelo de Barcelona 

Para os solos que se apresentam-se na condição não-saturada, o modelo constitutivo 

Cam-Clay foi adaptado para solos com sucção proposto por Alonso, Gens e Josa, 1990. A 

sucção nos solos não saturados aumenta resistência e a rigidez elástica e elastoplástica, 

deslocando a superfície de plastificação e aumentando contorno da região elástica. 

Embora não seja objeto dessa pesquisa a apresentação da Mecânica dos Solos Não 

Saturados é importante a colocação de forma superficial o modelo de Barcelona Barcelona 

Basic Model (BBM). A sucção age com um efeito coesivo na resistência ao cisalhamento dos 

solos não saturados, semelhante como age o cimento no solo cimentado, no entanto, o efeito do 

cimento além de definitivo causa uma magnitude muito mais expressiva do que a sucção em 

solos não saturados, mesmo que matematicamente tenha semelhança, os fenômenos são 

bastante diferentes.  

2.3 Critérios de ruptura 

Além do comportamento tensão-deformação este trabalho analisa a resistência do 

solo cimentado e por isso, neste tópico é apresentada uma breve revisão dos critérios de ruptura 

utilizados. Define-se como modelo de ruptura a superfície que limita os estados de tensões 

admissíveis dos estados de tensões não admissíveis (LADE, 1978).  

2.3.1 Morh-Coulomb 

O modelo Mohr-Coulomb é um modelo denominado de elástico perfeitamente 

plástico porque o material comporta-se como linear elástico até atingir a ruptura, não havendo 

a ocorrência de endurecimento devido ao fluxo plástico, ou seja, a superfície de plastificação é 

fixa. Neste modelo, o material apresenta um comportamento linear elástico até atingir uma 
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determinada tensão de escoamento, mantendo-se então constante para acréscimos de 

deformações plásticas. 

O critério de ruptura de Mohr-Coulomb define que a ruptura se dá quando o círculo 

representativo do estado de tensões atinge a reta (envoltória) que relaciona a tensão cisalhante 

(), com a tensão normal () em termos de tensões efetivas, conforme Figura 2-14. 

Figura 2-14 - Círculo e envoltória de Mohr  

 
Fonte: Adaptado de Wood,1992). 

Expressa pela equação proposta por Coulomb (1773): 

τ = c′ + σ′. tanϕ′ (2.45) 

2.3.2 Hoek-Brown 

Hoek & Brown (1980) revisando dados disponíveis sobre resistência de rochas 

intactas propuseram um critério empírico para rochas. Nesse desenvolvimento, os autores 

buscaram um critério que reproduzisse bem os resultados de ensaios de laboratório, com 

equacionamento simples, que trabalhe com parâmetros adimensionais, e que pudesse ser 

estendido para descrever a ruptura de maciços rochosos que apresentam descontinuidades. 

A forma mais geral do critério de ruptura de Hoek & Brown, que pode ser utilizada 

para maciços rochosos é representada pela equação: 

σ′1 = σ′3 + σ𝑐𝑖 [𝑚 (
σ′3

σ𝑐𝑖
) + 𝑠]

𝑎

 (2.46) 

Onde:  

𝑎, 𝑚 e 𝑠 são parâmetros relacionados com o grau de integridade do maciço rochoso;  

σ𝑐𝑖 é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

σ1 e σ3tensões principais; 

 

Nesse critério, Hoek (1994) apresentou um novo parâmetro denominado Índice de 

Resistência Geológica – GSI (Geological Strenght Index), para estimar os parâmetros de 
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resistência e deformação dos maciços através da correlação com o sistema de classificação 

geomecânica RMR (Bieniawski, 1989). O parâmetro em questão é utilizado para estimar os 

valores das constantes 𝑎, 𝑚 e 𝑠 do critério e suas relações está definida nas seguintes equações: 

𝑚 = 𝑚𝑖. exp (
𝐺𝑆𝐼 − 100

28 − 14𝐷
) 

𝑠 = exp (
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3𝐷
) 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒

𝐺𝑆𝐼
15 − 𝑒−

20
3 ) 

(2.47) 

Onde: 

𝑚𝑖 é um parâmetro referente a rocha intacta; 

𝐷 é o fator de perturbação do maciço rochoso; 

𝑒 é o número de Euller; 

 

A Figura 2-15 mostra o comportamento das envoltórias de Hoek & Brown 

considerado o mesmo maciço rochoso, porém admitindo o desgaste e perturbação da rocha. 

Para elaboração das envoltórias com auxílio do programa RocLab da Rocscience, foram 

admitidos valores para o parâmetro 𝑚𝑖 e a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

(σ𝑐𝑖) e foram feitas variações decrescente do parâmetro GSI. Observa-se que o comportamento 

não linear da envoltória diminui com o desgaste do maciço, tornando-se linear para baixos 

valores de GSI.  
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Figura 2-15 - Exemplo de envoltórias de Hoek & Brown 

 

Fonte: Rocscience, 2004. 

2.3.3 Correlação entre Morh-Coulomb e Hoek-Brown 

Hoek et al. (2002) propôs uma metodologia que a partir da envoltória de Hoek-

Brown pode-se estimar os parâmetros equivalentes de Mohr-Coulomb, através de um 

balanceamento de áreas entre as duas envoltórias. A envoltória de Mohr-Coulomb equivalente 

é dada pela expressão 2.48. 

σ′1 =
2𝑐′𝑐𝑜𝑠𝜑

1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑
+

1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑

1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑
σ′3 (2.48) 
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Figura 2-16 - Envoltória de Hoek-Brown e Envoltória equivalente de Mohr-Coulomb 

 
Fonte: adaptado de Hoek et al. (2002). 

Como ilustrado na Figura 2-16, o ajuste pode ser utilizado para tensões confinantes 

entre o intervalo σ𝑡 <  σ′3 < σ′3máx.  Sendo assim, o ângulo de atrito efetivo φ' e a coesão 

efetiva c' podem ser obtidos pelas Equações 2.49 e 2.50: 

 

𝜑′ = sen−1 [
6𝑎. 𝑚(𝑠 + 𝑚. σ′3𝑛)𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6𝑎. 𝑚(𝑠 + 𝑚. σ′3𝑛)𝑎−1
] 

 

(2.49) 

𝑐′ =
σ𝑐𝑖[(1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚. σ′3𝑛](𝑠 + 𝑚. σ′3𝑛)𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)√1 +
6𝑎. 𝑚(𝑠 + 𝑚. σ′3𝑛)𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)

 
(2.50) 

Onde:  

σ′3𝑛 =
σ′3𝑚á𝑥

σ𝑐𝑖
 (2.51) 

 

Em que σ′3máx é a variável que limita a máxima tensão confinante para o ajuste 

entre as envoltórias de Hoek-Brown e equivalente de Mohr-Coulomb e é dependente do tipo de 

aplicação escolhido para o maciço rochoso e variável com a profundidade (H). Para as 

aplicações mais comuns que são túneis e taludes, o valor de σ′3máx é determinado, 

respectivamente, pelas equações 2.52 e 2.53: 

 

σ′3𝑚á𝑥

σ′𝑐𝑚
= 0,47 (

σ′𝑐𝑚

𝛾𝐻
)

−0,94

 (2.52) 

σ′3𝑚á𝑥

σ′𝑐𝑚
= 0,72 (

σ′𝑐𝑚

𝛾𝐻
)

−0,91

 (2.53) 
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Sendo σ′𝑐𝑚 a resistência global do maciço, conceito proposto por Hoek e Brown 

(1997) com o objetivo de representar o comportamento de toda a massa rochosa. Pode ser 

estimada em relação aos parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb, pela expressão 2.54:  

σ′𝑐𝑚 =
2𝑐′𝑐𝑜𝑠𝜑

1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑
 (2.54) 

Tendo em vista o intervalo σ𝑡 <  σ′3 < σ𝑐𝑖/4 e determinadno os valores de 𝑐′ e 𝜑, 

temos que: 

σ′𝑐𝑚 = σ𝑐𝑖

[𝑚 + 4𝑠 − 𝑎(𝑚 − 8𝑠)] (
𝑚

4 + 𝑠)
𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)
 (2.55) 

2.4 Tensão-deformação-resistência em solos cimentados 

O material solo-cimento é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), na norma NBR 12253/2012 (Solo-cimento - Dosagem para emprego como camada 

de pavimento - Procedimento), como o produto endurecido resultante da cura de uma mistura 

íntima compactada de solo, cimento e água, em proporções estabelecidas através de dosagem.  

Na mistura, o cimento atua formando ligações entre as partículas e criando arranjos 

estruturais que conferem ao material resultante uma melhora nas propriedades mecânicas, em 

comparação ao solo natural. A melhora é demonstrada na comparação entre ensaios de 

resistência e deformabilidade realizados em solos com e sem a adição de cimento (PRIETTO, 

2004).   

Essa adição confere, ainda, ao solo uma melhora nos parâmetros de permeabilidade 

e durabilidade. Existem diversos trabalhos que descrevem a melhora das propriedades físicas e 

mecânicas dos solos artificialmente cimentados (e.g. LADE e OVERTON, 1989; SCHNAID et 

al., 2001; CONSOLI et al., 2007). Devido a esta melhora, o método de mistura solo cimento é 

muito utilizado em obras geotécnicas onde não se dispõe de material com as características 

mecânicas adequadas para a execução do projeto. 

O comportamento dos solos artificialmente cimentados é influenciado por diversos 

fatores, como propriedades físico-químicas do solo, tipo de cimento utilizado, condições de 

preparação da mistura e do carregamento. Destacando-se o tipo de solo utilizado, a quantidade 

de cimento adicionada, a umidade de moldagem e a densidade final da mistura como sendo os 

que apresentam maior influência no comportamento dos solos cimentados segundo os estudos 

realizados e apresentados nas literaturas (e.g. CATTON, 1962; MOORE et al., 1970; INGLES 

e METCALF, 1972; CLOUGH, 1981; ROTTA, 2005; CONSOLI et al., 2007).  
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A estrutura formada pela cimentação torna o comportamento mecânico dos solos 

cimentados semelhante ao comportamento de rochas brandas e outros materiais naturalmente 

estruturados. Com isso, os solos cimentados ficam enquadrados numa faixa intermediária entre 

solos e rochas e seu comportamento não pode ser totalmente compreendido somente com os 

conceitos da Mecânica dos Solos Clássica (LEROUEIL E VAUGHAN, 1990).  

A partir da interpretação de ensaios de compressão simples, compressão triaxial e 

medidas de rigidez na literatura é mostrado que os parâmetros de resistência e deformabilidade 

do solo cimentado podem ser ajustados a um fator vazio/cimento (CONSOLI et al., 2007, 2009; 

CONSOLI e FOPPA, 2014b).  

O primeiro fator a ser utilizado foi a razão entre o volume absoluto de vazios (Vv) 

e o volume absoluto de cimento (Vci) por Larnach (1960, apud Foppa, 2005). Segundo Foppa, 

2005, a relação não constitui a melhor forma de representar o fenômeno, pois assume que dada 

uma variação no volume de vazios, uma variação proporcional no volume de cimento seria 

suficiente para contrabalancear a perda ou ganho na resistência.   

Recentes trabalhos mostram que um fator que melhor correlaciona os valores 

obtidos em ensaio de compressão simples é a razão da porosidade (n) e o teor volumétrico de 

cimento (Civ). Foppa (2005) e Lopes Júnior (2007) sugeriram que a relação o teor de cimento 

volumétrico seja ajustado por um expoente que é função do tipo de solo, propondo os valores 

0,28 e 0,35, respectivamente. 

O fator vazios/cimento pode ser utilizado para escolher adequadamente a 

quantidade de cimento e a energia de compactação para proporcionar uma mistura que atenda 

à resistência necessária para o projeto ao menor custo possível. Podendo também, ser de 

extrema utilidade no controle da execução de camadas tratadas com cimento, na medida em 

que, constatada uma compactação inferior à prescrita, poderá se estimar com confiabilidade a 

perda da resistência decorrente deste fato e consequentemente medidas corretivas poderão ser 

tomadas como, por exemplo, o reforço da camada ou ainda, a redução do carregamento 

transmitido. 

2.4.1 Tensão deformação para solo artificialmente cimentado 

A relação tensão-deformação dos solos cimentados apresenta um comportamento 

inicial rígido, aparentemente linear, até um ponto de plastificação bem definido, além do qual 

ocorre a ruptura frágil do material. A fragilidade dessa ruptura é causada pela presença das 

ligações cimentadas e, por isso, cresce com o aumento do teor de cimento (PRIETTO, 2004).  
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Chang e Woods (1992), mostraram que o comportamento frágil observado para 

baixas pressões de confinamento muda, de forma gradual, para um comportamento dúctil a 

medida que a tensão de confinamento aumenta.  

De acordo com Leroueil e Vaughan (1990), o comportamento antes da 

plastificação, embora rígido e aparentemente linear, não é necessariamente elástico, uma vez 

que uma parcela da estrutura pode ser perdida em função da variação de tensões dentro da 

superfície de plastificação. Segundo os autores, o fenômeno da plastificação está associado ao 

início do processo de degradação da estrutura ou quebra das ligações cimentantes.  

Para Clayton e Serratrice (1997), a perda da estrutura causa perda de rigidez e queda 

na resistência de pico com a consequente contração da envoltória de resistência em direção à 

envoltória do material desestruturado. 

Kavvadas e Anagnostopoulos (1998), sugerem a existência de duas envoltórias de 

plastificação: uma correspondente a um ponto de plastificação inicial ou primário da estrutura, 

caracterizado por uma pequena perda de rigidez na curva tensão-deformação e que 

corresponderia ao final do regime puramente elástico, e outra, para tensões maiores, onde 

acontece uma queda mais acentuada da rigidez. Após, a resistência das cimentações diminui 

simultaneamente com as tensões e as respostas tensão-deformação de amostras cimentadas e 

reconstituídas tendem a convergir. Segundo Maccarini (1989), o ponto onde há uma queda mais 

acentuada da rigidez ocorre quando a tensão aplicada se iguala à resistência das cimentações.  

Para Clayton et al. (1992), a degradação progressiva é causada por diferenças 

pontuais na resistência e rigidez das ligações cimentantes e, também, por diferença nos 

tamanhos dos poros do solo. Segundo o autor, em uma primeira etapa, ocorre a quebra das 

cimentações que ligam os agregados de partículas; num segundo momento, as cimentações que 

ligam as partículas intra-agregados entram em colapso. Em uma terceira etapa, dependendo do 

nível de tensões efetivas e da mineralogia do solo, pode ocorrer ainda a plastificação devido à 

quebra das partículas, como observado em algumas areias calcárias naturalmente cimentadas 

(e.g. AIREY, 1993). 

De acordo com Leroueil e Vaughan (1990), o comportamento tensão-deformação 

dos solos, rochas brandas porosas e nos solos cimentados são similares por apresentarem uma 

estrutura na qual as partículas apresentam ligações entre si. Apesar da estrutura ter sua origem 

tão complexa e variada, os seus efeitos são qualitativamente similares para materiais tão 

distintos, podendo ser descritos dentro de um arcabouço teórico comum e unificado que envolve 

um comportamento inicial rígido seguido de plastificação, de maneira similar ao que ocorre no 

processo de pré-adensamento das argilas. 
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Leroueil e Vaughan (1990) descrevem que o ponto de plastificação corresponde a 

uma descontinuidade no comportamento tensão-deformação sob variações de tensão e é 

caracterizado por uma mudança irreversível na rigidez e na resistência do material. Os autores 

mostraram que o comportamento tensão-deformação de materiais geotécnicos cimentados 

depende fundamentalmente do estado inicial do material cimentado em relação à curva de 

plastificação e à linha de estado crítico no solo natural. 

Partindo deste conceito, Coop e Atkinson (1993) descreveram o comportamento 

das curvas tensão deformação dos solos cimentados a partir da idealização de três classes, 

conforme seus estados iniciais em relação à curva de plastificarão e a linha de estados críticos, 

representadas na Figura 2-17. Admitindo que em todas as classes, as curvas tendem para a linha 

de estado crítico do solo natural, em elevados níveis de deformação. 

Figura 2-17 - Comportamento idealizado de um solo cimentado onde o efeito da cimentação é preponderante 

 

Fonte: Adaptado de Coop e Atkinson (1993) 

A primeira classe do modelo (1, na Figura 2-17), ocorre quando a tensão confinante 

do ensaio é muito inferior à tensão de plastificação do material. Durante o cisalhamento, a 

trajetória de tensões ultrapassa a linha de estado crítico até atingir o ponto de plastificação, 

apresentando um pico de resistência a pequenas deformações. A partir desse ponto as tensões 

retornam até a linha de estado crítico do solo natural. 

Na segunda classe (2, na Figura 2-17), a tensão confinante ainda é inferior à tensão 

de plastificação, porém, a trajetória de tensões ultrapassa a superfície de plastificação antes de 

tocar a linha de estado crítico. Nesta situação, a curva tensão-deformação possui um trecho 

inicial aproximadamente linear, seguido de um ponto de plastificação, a partir do qual a 

resistência é governada pelo atrito interno do material.  

Na última classe (3, na Figura 2-17), a tensão de confinamento supera a tensão de 

plastificação do material. A quebra das ligações de cimento ocorre antes da fase de 

cisalhamento, durante a compressão hidrostática, e o solo cimentado apresenta comportamento 

tensão-deformação similar ao do solo natural.  
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O comportamento apresentado na Figura 2-17 é verificado nos casos em que há 

predominância na estrutura do solo da cimentação sobre a componente friccional. Para o caso 

de predominância da componente friccional, quando comportamento do material é governado 

pela dilatância, Cuccovillo e Coop (1999) sugeriram o padrão de comportamento mostrado na 

Figura 2-18. 

Figura 2-18 - Comportamento idealizado de um solo cimentado onde o efeito da componente friccional é 

preponderante 

 

Fonte: adaptado de Cuccovillo e Coop (1999). 

Os autores mostraram que no caso 1, há existência de pico e comportamento tensão-

deformação linear para baixas tensões. Em tensões confinantes intermediárias o comportamento 

tensão-deformação pode ser linear no início do cisalhamento tornando-se não-linear após a 

quebra da cimentação (Caso 2a, na Figura 2-18), ou ser totalmente não-linear (Caso 2b, na 

Figura 2-18). Porém, em ambos os casos, o pico é governado pela dilatância do material. O caso 

3 ocorre apenas para altas tensões confinantes, onde a cimentação já não proporciona nenhum 

ganho de resistência e se verifica a quebra de partículas. 

De acordo com Cuccovillo e Coop (1999), a cimentação faz com que o solo 

cimentado possua natureza distinta em comparação com a do solo natural, não havendo, 

portanto, sentido em normalizar o comportamento do solo cimentado em relação à superfície 

limite de estado (SLE) ou à linha de estado crítico intrínseca (LEC) do material. 

Coop (2000) observa que a plastificação em materiais fortemente cimentados 

(Figura 2-19a) ocorre para estados situados além da SLE do material reconstituído (SLE 

intrínseca). Após a plastificação isotrópica, ocorre uma contração da superfície limite de estado 

do material cimentado em direção a SLE intrínseca. Para o material fracamente cimentado 

(Figura 2-19b), este mesmo comportamento só é observado para baixos níveis de tensão efetiva 

média. Para tensões maiores, a plastificação ocorre dentro da SLE intrínseca do material 

reconstituído. 
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Figura 2-19 - Comportamento normalizado de um solo cimentado: (a) efeito da componente de cimentação 

preponderante; (b) efeito da componente friccional preponderante 

 

Fonte: adaptado de Coop (2000). 

2.4.2 Parâmetros da envoltória de Mohr Coulomb para solos artificialmente cimentados 

Consoli (2014a), propôs que o intercepto coesivo e o ângulo de atrito efetivo da 

envoltória de Mohr-Coulomb podem ser estimados através da relação entre as resistências na 

compressão simples (𝜎𝑐) e na compressão diametral (𝜎𝑡), visto que, segundo o autor essa relação 

é única para cada solo ou solo artificialmente cimentado (Consoli et al. 2012b, 2013). A 

compressão simples e diametral são função do fator porosidade/cimento (𝑛/𝑐𝑖𝑣), conforme 

Consoli et al. (2010), já a relação  𝜎𝑡 𝜎𝑐⁄  é um escalar (𝜉). O intercepto coesivo e o ângulo de 

atrito efetivo propostos são expressos na equação 2.58 e 2.59, respectivamente. 

c′ =
σ𝑐 [1 − (

1 − 4. 𝜉
1 − 2. 𝜉

)]

2. 𝑐𝑜𝑠 [𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1 − 4. 𝜉
1 − 2. 𝜉

)]
 (2.58) 

𝜙′ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1 − 4. 𝜉

1 − 2. 𝜉
) (2.59) 
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A metodologia proposta por Consoli (2014a) obteve boa correlação com os ensaios 

triaxiais para solos artificialmente cimentados: areia fina uniforme (areia de Osório) tratados 

com cimento Portland (Consoli et al. 2010, 2012a) e areia siltosa tratada com cimento Portland 

comum (Schnaid, 2001) e para solos naturalmente cimentados (O'Rourke e Crespo, 1988), 

exceto para altas tensões confinantes que podem causar quebra das ligações cimentadas. 

2.4.3 Hoek-Brown para solos artificialmente cimentados 

Como mostrado no item 2.3.2 deste trabalho, um dos critérios de ruptura utilizado 

é o de Hoek-Brown, porém modificado para solos artificialmente cimentados. Segundo Oliveira 

(2015) como o critério de Hoek-Brown assume que o maciço rochoso é isotrópico e pode ser 

representado por um meio contínuo equivalente, onde as descontinuidades reduzem a 

resistência da rocha intacta e que nos solos artificialmente cimentados a resistência aumenta em 

função do nível de cimentação, a isotropia também pode ser assumida.  

Assim, o autor propôs que na envoltória de Hoek-Brown, os parâmetros a, m e s, 

calculados para o maciço rochoso em função do GSI, sejam determinados em função do fator 

vazio/cimento (que representa o nível de cimentação do solo) para a utilização em solos 

artificialmente cimentados.  

Determinando os seguintes parâmetros:  

      𝑎 = 0,5 + 0,025(𝑛/𝑐𝑖𝑣)               Para 
𝑛

𝑐𝑖𝑣
≤ 20  (2.56) 

              𝑎 = 1,0            Para 
𝑛

𝑐𝑖𝑣
> 20  

 

𝑚 = A + 10 [𝑛/𝑐𝑖𝑣 (
𝑛/𝑐𝑖𝑣

𝐵 + 𝑛/𝑐𝑖𝑣
)]

−1,0

 

𝑠 = C + 10 [𝑛/𝑐𝑖𝑣 (
𝑛/𝑐𝑖𝑣

𝐷 + 𝑛/𝑐𝑖𝑣
)]

−1,7

 

 

 

(2.57) 

Onde: 

A, B,C e D são const’’antes determinadas para cada solo; 

𝑛/𝑐𝑖𝑣 é a relação vazio/cimento do solo; 

 

Para a utilização da metodologia proposta por Oliveira (2015) é necessário a 

realização de ensaios triaxiais, em solos cimentados e de compressão simples, no solo natural 

e cimentado. A partir dos resultados dos ensaios de resistência, obtém-se os parâmetros da 

envoltória (a, m, s) referentes ao solo natural e cimentado com o teor de cimento mais elevado 
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do intervalo considerado. A etapa final consiste na aplicação das equações 2.56 e 2.57 para a 

determinação dos parâmetros (a, m e s) referentes aos teores de cimento intermediários e, 

consequentemente, a obtenção das envoltórias de resistência para estes mesmos teores. 

2.5 Considerações finais do capítulo 

Neste capitulo foram apresentados conceitos de tensão, deformação e resistência 

nos solos, em geral, e dos solos artificialmente cimentados, em especifico. Enfatizando o 

comportamento dos solos cimentados que é o material de estudo do presente trabalho. Visando 

o embasamento teórico para análise dos resultados encontrados na etapa experimental da 

dissertação.  
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3 ENSAIOS REALIZADOS EM AMOSTRA DE SOLO CIMENTADO 

O estudo experimental do presente trabalho teve como objetivo analisar o 

comportamento elástico, elastoplástico e a resistência ao cisalhamento de um solo 

artificialmente cimentado para diferentes teores. Para a realização dessa investigação 

experimental foram realizados ensaios de caracterização físicas do solo escolhido, de 

compactação para o solo e para alguns teores de solo cimento, e ensaios de compressão triaxiais 

convencionais e com controle da tensão radial, proposto por Pessoa (2015), para diferentes 

misturas cimentadas. Além disso, tem-se os ensaios de resistência à tração na flexão e 

compressão simples em corpos de prova prismáticos para comparação com os ensaios de 

compressão de simples e diametral em corpos de prova cilíndricos, que são utilizados para 

definição das envoltórias de Hoek-Brown e Mohr-Coulomb propostas para solos artificialmente 

cimentados por Oliveira (2015) e Consoli (2014a), respectivamente. 

3.1 Materiais utilizados 

3.1.1 Solo  

O solo utilizado neste trabalho foi uma areia fina silto-argilosa (SM-SC), de baixa 

plasticidade. A escolha desse material foi devido a diversos fatores tais como a localização, a 

disponibilidade, a granulometria (não uniforme e com boa porcentagem de finos) que permitia 

a obtenção de valores elevados de resistência. Toda a amostra de solo necessária para os ensaios 

foi coletada no campo experimental de geotecnia localizado no Campus do Pici da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, com coordenadas 3°45’04.5” S 38°34’26.6” W, no local indicado na 

Figura 3-1.  

Figura 3-1 -  Local de coleta do solo utilizado 

 
Fonte: Google Earth (2016). 
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3.1.2 Cimento Portland  

Para a preparação das misturas de solo cimentado, foi utilizado o Cimento Portland 

CP-II-E 32. Segundo a norma - NBR 11578:1991 (Cimento Portland composto – 

Especificação), é composto por clínquer + sulfatos de cálcio, de 94 a 56%, escória de alto-forno, 

de 6 a 34% e material carbonático, de 0 a 10% em massa. As especificações segundo a norma 

quanto as exigências químicas, mecânicas e físicas são apresentadas na Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 - Exigências químicas, mecânicas e físicas do Cimento Portland composto CP II – E 32 

Exigências químicas 

Resíduo insolúvel (RI) ≤ 2,5 

Perda ao fogo (PF) ≤ 6,5 

Óxido de magnésio (MgO) ≤ 6,5 

Trióxido de enxofre (SO3) ≤ 4,0 

Anidrido carbônico (CO2) ≤ 5,0 

Exigências físicas e mecânicas 

Finura 
Resíduo na peneira 75µm (%) ≤ 12,0 

Área específica (m²/kg) ≥ 260 

Tempo de início de pega (h) ≥ 1 

Expansibilidade a quente (mm) ≤ 5 

Resistencia a compressão aos 28 dias de idade (MPa) Entre 32,0 a 49,0 

Fonte: Norma ABNT NBR 11578:1991. 

Este tipo de cimento foi escolhido por possuir uma grande versatilidade de 

aplicações e ser um dos mais utilizados no mercado nacional (CARRIJO, 2005). A autora 

encontrou uma massa específica de 3,02 g/cm³, uma resistência de 36,6 MPa aos 28 dias e um 

tempo de início de pega de 4 horas. 

3.2 Descrição do equipamento utilizado para ensaios triaxiais com controle da 

tensão radial 

A célula proposta por Pessoa (2015) possibilita a aplicação independente de tensões 

radiais (r) e axiais (a), ou seja, é possível a realização de adensamento não hidrostático, assim 

como aplicação de diferentes incrementos de relação (r/a). Os ensaios são drenados com 

aplicação de tensões axissimétricas na amostra, com um sistema de vedação entre o pistão e a 

célula feito por uma membrana flexível de látex, utilizada para envolver o corpo-de-prova e o 

cabeçote inferior. A fronteira flexível da célula é que permite a realização de adensamento não 

hidrostático. 

A Figura 3-2 mostra a seção longitudinal da célula, o autor propôs que o sistema de 

vedação entre o pistão e a tampa seja estabelecido através de uma membrana de látex, ao invés 

de um o’ring (anel de vedação), que produz elevado atrito. Isso permite que o pistão possa 
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deslocar-se livremente (com atrito podendo ser desprezível) sobre a tampa da célula. O pistão 

tem o mesmo diâmetro do corpo de prova, 50 mm, possibilitando que a pressão axial externa 

aplicada no pistão seja transmitida integralmente para a amostra e para que a quantidade de 

água que sai do sistema seja igual à alteração de volume gerado pelo alargamento diametral 

durante a compressão.  

Figura 3-2 - Seção longitudinal da célula proposta por Pessoa 2015  

 

Fonte: Adaptado de Pessoa (2015). 

Observa-se ainda que na célula utilizada, o cabeçote fica preso por um parafuso na 

base inferior da célula. O que impede que a pressão aplicada dentro da célula atue na direção 

axial da amostra, promovendo uma independência total entre as tensões axial e lateral. Com 

este mecanismo, o pistão e o sistema de vedação possibilitam a execução de ensaios de 

compressão sobre qualquer trajetória de tensões, uma vez que, há uma independência total entre 

a aplicação da tensão axial e da tensão radial (Pessoa, 2015), diferente do que ocorre nas células 

convencionais. 

Os discos metálicos em contato com o corpo de prova têm diâmetro de 5,5 cm, 

idealizados para diminuir o atrito durante o alongamento diametral. A utilização dos discos 

metálicos em substituição aos discos de pedra porosa foi a única alteração em relação a 

concepção inicial da célula, conforme Figura 3-3.  
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Figura 3-3 - Célula proposta por Pessoa (2015) 

  
Fonte: Silva, 2016. 

A célula opera somente com corpos de provas de diâmetro igual a 50mm e tem 

como limitação que a altura deva ser menor ou igual a 50 mm. Apesar dessa limitação, a célula 

proposta por Pessoa (2015) foi utilizada nessa pesquisa, uma vez que o intuito principal de sua 

utilização foi a análise do comportamento elastoplástico do solo cimentado, somente 

possibilitado devido a mesma ter o pistão com diâmetro idêntico ao corpo de prova. 

3.3 Ensaios realizados  

O estudo experimental foi executado em duas etapas. Na primeira, foram realizados 

ensaios de caracterização e compactação do solo utilizado como base para a preparação das 

misturas de solo cimentado. Determinando as condições de moldagem dos corpos-de-prova de 

solo cimento. 

Na segunda etapa foram realizados ensaios de compressão diametral, compressão 

simples, triaxiais convencionais e com controle da tensão radial utilizando corpos-de-prova 

cilíndricos e ensaios de resistência a tração na flexão e compressão simples para corpos de 

prova prismáticos, moldados com diferentes teores de cimento. O objetivo desta etapa foi 

avaliar a influência da quantidade de cimento no comportamento elastoplástico do solo-cimento 

e o aumento da resistência e ajustes nas envoltórias de Hoek-Brown e Mohr Coulomb para solos 

artificialmente cimentados.  

A Tabela 3-2 apresenta um resumo do programa experimental, com os materiais 

utilizados, o tipo de corpos de prova, os ensaios e a quantidade realizada em cada etapa. 
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Tabela 3-2 - Programa de ensaios realizados 

Material Ensaios Quantidade 

Solo (Caracterização) 

Densidade real 3 

Análise granulométrica 3 

Limites de Atterberg 1 

Compactação 3 

Solo cimento 

Compactação 3 

Corpos de prova 
prismáticos 

Resistência à tração na flexão 18 

Compressão simples (CS - P) 36 

Corpos de prova 
cilíndricos 

Compressão simples (CS - C) 18 

Compressão diametral 18 

Compressão triaxial com 
controle da tensão radial 

18 

Compressão triaxial 
convencional 

18 

Fonte: Silva, 2016. 

Nos itens subsequentes são apresentados os procedimentos experimentais 

empregados nesta etapa do trabalho, bem como as normas técnicas consultadas.  

3.3.1 Coleta e Preparação de Amostras  

O solo utilizado foi coletado no estado deformado, através de escavação manual, 

em quantidade suficiente para a realização de todos os ensaios previstos. Durante a coleta, 

foram tomados os cuidados necessários para evitar a contaminação do solo com material que 

não representasse a sua característica in situ, assim não se observou a presença de matéria 

orgânica na amostra coletada.  

O material coletado foi armazenado em sacos plásticos e transportado ao 

Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação da UFC. O cimento utilizado foi adquirido 

na quantidade de 5 kg e armazenado em saco plástico, adequadamente vedados para evitar a 

absorção de umidade e a hidratação prematura do cimento.  

A preparação do solo para os ensaios de caracterização foi feita com base nos 

procedimentos descritos pela norma NBR 6457:1986 (Amostras de solo — Preparação para 

ensaios de compactação e ensaios de caracterização). Após a preparação, todo o material foi 

seco em estufa e armazenado em sacos plásticos, vedados e identificados, até a moldagem dos 

corpos de prova.  

3.3.2 Ensaios de Caracterização e Compactação  

A caracterização física do solo foi feita através da determinação da densidade real 

dos grãos, da granulometria e dos limites de consistência. Além da caracterização do solo, 
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foram realizados ensaios de compactação Proctor Normal utilizando o solo com e sem adição 

de cimento.  

Os ensaios de determinação da densidade real dos grãos e de análise granulométrica 

foram feitos três vezes cada, seguindo os procedimentos descritos nas normas DNER-ME 

093/94 (Solos - determinação da densidade real) e NBR 7181/84 (Solo - Análise 

granulométrica), respectivamente. A determinação dos limites de liquidez e plasticidade foram 

realizadas, seguindo os métodos descritos nas normas NBR 6459/2016 (Solo - Determinação 

do limite de liquidez) e NBR 7180/2016 (Solo — Determinação do limite de plasticidade), 

respectivamente.  

Por fim, foram realizados seis ensaios de compactação na energia Proctor Normal, 

três utilizando o solo sem cimento e mais três utilizando misturas de solos cimentados com 

teores de 5, 7 e 10% de cimento em relação à massa seca de solo. Estes ensaios seguiram os 

procedimentos descritos nas normas NBR 7182/86 (Solo - Ensaio de compactação) e NBR 

12023/91 (Solo-cimento - Ensaio de compactação), respectivamente.  

3.3.3 Moldagem dos Corpos-de-Prova  

Para a preparação corpos-de-prova, inicialmente, as quantidades necessárias de 

solo, água e cimento eram determinadas em relação ao peso de solo seco utilizado, com precisão 

de 0,01 g, de forma a obter uma quantidade final da mistura que fosse suficiente para a 

moldagem de três corpos-de-prova e para duas determinações de umidade, uma no início e outra 

após a compactação, para cada corpo-de-prova.  

O solo e o cimento foram misturados até a completa homogeneização, a água foi 

adicionada aos componentes secos e a mistura resultante era colocada em saco plástico para 

evitar perdas de umidade. A moldagem dos corpos-de-prova era feita sempre em tempos 

inferiores a 30 minutos, para evitar o início da pega do cimento nas misturas.  

Em ensaios de compactação, Kédzi (1979) observou que a umidade ótima e o peso 

especifico seco máximo não variam muito com a adição de cimento, tendo em vista a pequena 

quantidade de cimento adicionada a mistura. Assim como Foppa (2005), que na sua pesquisa 

detectou que o teor de umidade com o qual se obteve a máxima resistência era 

aproximadamente constante (10%), praticamente independente do teor de cimento. 

Sendo assim, todas as amostras utilizadas foram compactadas com o mesmo teor 

de umidade e com a mesma massa específica seca, obtidos no ensaio Proctor Normal do solo 

sem cimento.  



54 

 

Concluído o processo de moldagem, os corpos-de-prova eram imediatamente 

extraídos do molde e suas massas e dimensões eram anotadas. Os corpos-de-prova foram 

submetidos a um processo de cura de 28 dias, armazenados dentro de um isopor e 

permaneceram lacrados para evitar perdas de umidade e variações de temperatura.  

Para os ensaios de compressão simples, diametral e triaxiais foram utilizados 

corpos-de-prova cilíndricos com 50 mm de diâmetro. Nos ensaios de compressão triaxial com 

controle da tensão radial, com altura de 50 mm e para os ensaios de compressão simples, 

diametral e triaxial, 100 mm, moldados com diferentes teores de cimento (1, 2, 5, 7, 10% em 

relação a massa de solo seco) e sem cimento.  

Figura 3-4 - Corpos de prova cilíndricos 

 
Fonte: Silva, 2016. 

As compactações dos corpos-de-prova cilíndricos foram feitas dinamicamente em 

uma única camada no compactador MCT (que aplica a energia na amostra por um processo 

dinâmico através de golpes no topo e na base), utilizando como molde um cilindro metálico, 

devidamente lubrificado. O que define o final da compactação não é o número de golpes, mas 

sim a obtenção da altura de referência para o ensaio. 

Figura 3-5 - Compactador MCT 

 
Fonte: Silva, 2016. 
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Para ensaios de resistência à tração na flexão e a compressão (CS - P) foram 

moldados corpos de prova prismáticos, em triplicada para os cinco teores e o solo de referência, 

com dimensões de 160mm de comprimento e seção quadrada de 40mm de lado.  

A compactação dos corpos-de-prova prismáticos foi feita em uma única camada 

utilizando um molde metálico, devidamente lubrificado e com papel filme para impedir que o 

solo aderisse nas paredes do molde. O que definiu o final da compactação não era a força 

aplicada, mais sim a obtenção da altura de referência para o ensaio. 

Figura 3-6 - Moldagem dos corpos de prova prismáticos 

  

  

Fonte: Silva, 2016. 

3.3.4 Ensaios de Compressão simples em corpos de prova cilíndricos (CS - C) 

As resistências a compressão simples de corpos de prova cilíndricos (RCS - C) do 

solo compactado e de misturas de solo-cimento foram determinadas conforme metodologia da 

NBR 12025/2012 (Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos 

- Método de ensaio).  

Os corpos de prova foram rompidos em triplicata e tomados os valores médios das 

tensões de ruptura alcançadas admitindo tolerância de 10 % em tomo da média. Foi utilizada 

uma prensa automática com carga máxima de 50 kN e anéis dinanométricos com capacidade 

de 10 e 50 kN. A velocidade de deformação foi mantida constante em 1,14 mm/min. Os corpos 

de prova eram imersos na água por um período de 24 horas antes da ruptura e  durante o ensaio 

para diminuir o efeito da sucção.  
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Figura 3-7 - Ensaios de Compressão simples em corpos de prova cilíndricos (CS - C) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

3.3.5 Ensaios de Compressão diametral 

Este ensaio tem por objetivo avaliar a resistência à tração, por compressão diametral 

de corpos-de-prova, mediante aplicação de uma carga distribuída em torno da altura do cilindro, 

conforme NBR 7222/2011 (Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por 

compressão diametral de corpos de prova cilíndricos). Para aplicação da carga e controle da 

velocidade de carregamento utilizou-se a máquina universal de ensaio (marca EMIC - modelo 

DL100T), adaptada com uma célula de carga de 2 toneladas força, e controlada pelo programa 

Test Script (TESC), para realização do ensaio, ilustrado na Figura 3-8. 

Figura 3-8 - Ensaios de Compressão diametral 

 
Fonte: Silva, 2016. 

Neste ensaio, aplica-se uma tensão de tração crescente com uma velocidade 

constante de 0,05 ± 0,02 MPa/s até a ruptura do corpo de prova. A tensão de compressão gera 

uma tensão de tração transversal uniforme ao longo do diâmetro, e cada elemento, submetido a 

um estado duplo de tensões, não romperá por compressão, mas por uma tração, expressa pela 

equação 3.1. 
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𝑓𝑐𝑡,𝑠𝑝 =
2𝐹

𝜋. 𝑑. 𝑙
 (3.1) 

Onde: 

𝑓𝑐𝑡,𝑠𝑝 é a resistência à tração por compressão diametral, em Mpa; 

𝐹 é a força máxima aplicada, em N; 

𝑙  é o comprimento do corpo-de-prova, em mm; 

𝑑 é o diâmetro do corpo-de-prova, em mm; 

 

Para o cálculo da resistência à tração, os corpos de prova foram rompidos em 

triplicata e tomados os valores médios das alturas, dos diâmetros e das forças máximas 

aplicadas admitindo urna tolerância de 10 % em tomo da média. Se um dos corpos de prova se 

afastasse desse intervalo calculava-se uma nova média com os dois restantes. 

3.3.6 Ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão simples em corpos de prova 

prismáticos 

Estes ensaios foram utilizados para determinar a resistência à tração na flexão e, na 

sequência, a resistência à compressão, seguindo as prescrições da NBR 13279/2005 

(Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência 

à tração na flexão e à compressão). 

Os corpos de prova prismáticos foram colocados em um dispositivo de carga, para 

a determinação da resistência à tração na flexão, posicionado na máquina universal utilizada no 

ensaio de compressão diametral e com uma velocidade de carregamento de 50 N/s, conforme a 

norma. 

Os corpos de prova foram rompidos em triplicata e tomados os valores médios das 

cargas de ruptura alcançadas admitindo urna tolerância de 10 % em tomo da média. A 

resistência à tração na flexão das amostras foi calculada através da equação 3.2. 

 

𝑅𝑓 =
1,5𝐹𝑓 . 𝐿

403
 (3.2) 

Onde: 

𝑅𝑓 é a resistência à tração na flexão, em Megapascal (MPa);  

𝐹𝑓 é a carga aplicada verticalmente no centro do prisma, em Newton (N);  

L é a distância entre os suportes, em milímetro (mm). 
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Figura 3-9 - Ensaios de tração na flexão 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Após a realização do ensaio de resistência à tração na flexão, as metades dos corpos 

de prova prismáticos, rompidos, foram posicionadas em um dispositivo de apoio para 

compressão simples (CS - P). Realizou-se, então, o ensaio de resistência à compressão na 

mesma máquina e com a mesma célula de carga do ensaio anterior, mas com uma velocidade 

de carregamento de 500N/s, conforme norma NBR 13279. 

Os corpos de prova foram ensaiados, seis para cada teor e tomados os valores 

médios das cargas de ruptura alcançadas admitindo urna tolerância de 10 % em tomo da média. 

A resistência à compressão das amostras foi calculada através da equação 3.3. 

 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴
 (3.3) 

Onde: 

𝑅𝑐 é a resistência à compressão, em Megapascal (MPa); 

𝐹𝑐 é a carga máxima aplicada, em Newton (N); 

A é a área da seção da amostra, 40 mm x 40 mm, em milímetros quadrados (mm²); 
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Figura 3-10 - Ensaios de compressão simples em corpos de prova prismáticos (CS - P) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

3.3.7 Ensaios de Compressão Triaxial convencional 

O ensaio de compressão triaxial é o ensaio de laboratório mais utilizado para estudar 

o comportamento mecânico (tensão vs. deformação vs. resistência) dos solos em geral [e.g. 

Malandraki e Toll (2001); Cruz (2008); Lopes (2012)]. Seus resultados permitem a 

determinação direta dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

O ensaio consiste, basicamente, em submeter um corpo-de-prova cilíndrico a uma 

tensão de confinante (σc) e, após um período de adensamento ou consolidação, aplicar um 

acréscimo de carga axial (∆σ) até atingir a ruptura. Os ensaios triaxiais realizados neste trabalho 

foram do tipo: adensado e não drenado (CIU), levados à ruptura em trajetórias de tensões 

convencionais, submetidos a tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa. Os corpos-de-prova 

utilizados nos ensaios de compressão triaxial foram de solo e solo artificialmente cimentado 

com cinco teores de cimento (1, 2, 5, 7 e 10%).  

O tempo de cura adotado foi de 28 dias. Após este período os corpos-de-prova mais 

rígidos (5, 7 e 10%) eram colocados em um recipiente e inundados, permanecendo por um 

período de 24h para facilitar a saturação. Para todos os corpos de prova, a saturação foi feita 

por contrapressão de 290 kPa (pressão a qual foi verificado em ensaios preliminares que corpo 

de prova saturava, apesar de obter baixos valores do parâmetro B de Skempton (1954)), através 

de incrementos sucessivos de no máximo 50 kPa. 

A aplicação das tensões confinantes e de contrapressão foi feita através de um 

sistema com quatro colunas independentes de mercúrio e monitoradas através de um transdutor 



60 

 

eletrônico, acoplado diretamente ao sistema de aplicação da carga e calibrado para pressões de 

até 1000 kPa com precisão de 1 kPa. O transdutor que mede a pressão externa é acoplado 

diretamente ao sistema de aplicação de carga, enquanto o que mede a pressão interna é acoplado 

à base da célula triaxial. 

A prensa utilizada nos ensaios foi uma automática com carga máxima de 50 kN. As 

tensões geradas foram medidas com anéis dinamométricos com capacidade de 10 e 50 kN, 

escolhidos conforme a necessidade para cada teor de cimento. 

Figura 3-11 - Ensaio triaxial convencional  

 

Fonte: Silva, 2016. 

3.3.8 Ensaios de Compressão triaxial com controle da tensão radial 

Nesse ensaio, o corpo-de-prova cilíndrico é submetido a uma tensão de radial (σr) 

e, após um período de adensamento ou consolidação, aplica-se acréscimos de tensão axial (σ1) 

até atingir a ruptura. Os ensaios de compressão triaxial com controle da tensão radial realizados 

neste trabalho foram drenados, submetidos a tensões radiais de 50, 100 e 200 kPa e realizados 

numa célula proposta por Pessoa (2015). Os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de foram 

de solo e solo artificialmente cimentado com cinco teores de cimento (1, 2, 5, 7 e 10%).  

A aplicação da tensão radial foi feita através de mesmo sistema de colunas de 

mercúrio utilizado na aplicação da tensão confinante nos ensaios convencionais. O volume de 

água que sai do sistema foi medido por uma bureta pressurizada acoplada ao mecanismo de 

aplicação de tensões, com graduação de 0,1 cm³. 

As tensões geradas pela membrana de látex sobre os corpos-de-prova foram 

desconsideradas por serem de magnitude insignificante frente às tensões aplicadas. As 

deformações axiais foram obtidas através da medição do deslocamento relativo entre o pistão e 
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a célula triaxial, feita por um relógio comparador com precisão de 0,001 mm acoplado ao pistão 

da célula.  

A prensa utilizada nos ensaios foi a mesma utilizada nos ensaios de compressão 

simples e triaxial convencional. As tensões geradas foram medidas com anéis dinamométricos 

com capacidade de 10 e 50 kN, escolhidos conforme a necessidade para cada teor de cimento. 

Os corpos de prova foram ensaiados a velocidade de deformação constante, variando conforme 

o teor de cimento e baixas suficientes para evitar a geração de poropressão.  

Figura 3-12 - Ensaio triaxial com controle da tensão radial  

 
Fonte: Silva, 2016. 

3.4 Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os materiais utilizados e os procedimentos 

adotados para a execução de cada ensaio. A partir desses ensaios, foi possível analisar o 

comportamento tensão-deformação e resistência ao cisalhamento do solo artificialmente 

cimentado. Os resultados são utilizados para quantificar os parâmetros elásticos, 

comportamento da superfície de escoamento e envoltórias Hoek-Brown e Mohr-Coulomb das 

misturas utilizadas. O capítulo seguinte apresenta os resultados obtidos na investigação 

experimental e as suas análises. 

 

 

 

 



62 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios de 

caracterização do solo utilizado, compactação do solo natural e das misturas cimentadas, 

compressão simples, diametral, compressão triaxial convencional e triaxial com controle da 

tensão radial em corpos de provas cilíndricos e compressão axial e flexão em corpos de prova 

prismáticos para misturas artificialmente cimentadas obtidos no presente trabalho. As análises 

são feitas com base na metodologia apresentada no Capítulo 3 e em outros procedimentos 

obtidos na literatura científica.  

4.1 Ensaios de caracterização e compactação  

A caracterização física do solo foi feita através dos ensaios de análise 

granulometria, densidade real dos grãos e limites de Atterberg. A Tabela 4-1 apresenta os 

resultados das propriedades físicas e frações granulométricas do solo estudado, além das 

normas referentes a cada ensaio. 

Tabela 4-1 - Propriedades físicas do solo utilizado e normas dos ensaios 

ENSAIO NORMA 

Análise granulométrica 

NBR 7181/84 

% de Areia Média (0,42 < D < 2,0 mm) 6% 

% de Areia Fina (0,42 < D < 0,05 mm) 62% 

% de Silte (0,05 < D < 0,005 mm) 5% 

% de Argila (D < 0,002 mm) 27% 

Determinação da densidade real 
DNER-ME 093/94 

Densidade Real dos Grãos (Gs) 2,65 

Determinação do limite de liquidez 
NBR 6459/2016 

Limite de Liquidez – LL (%) 22% 

Determinação do limite de plasticidade 
NBR 7180/2016 

Limite de Plasticidade – LP (%) 15% 

Ensaio de compactação 

NBR 7182/86 Umidade ótima (wo) 12% 

Massa específica seca máxima - ρd  (g/cm³) 1,95 
Fonte: Silva, 2016. 

Pelo Sistema Unificado de Classificação do Solo (SUCS), o material utilizado foi 

classificado como uma areia fina silto-argilosa (SM-SC), não uniforme e de baixa plasticidade. 

A curva granulométrica do solo estudado é apresentada na Figura 4-1. 
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Figura 4-1 - Curvas granulométricas do solo utilizado 

 
Fonte: Silva, 2016. 

A Figura 4-2 apresenta as curvas de compactação obtidos para os três ensaios de 

compactação de Proctor Normal com o solo, juntamente com as curvas de 80%, 90% e 100% 

de saturação. 

Figura 4-2 - Curvas de compactação do solo natural 

 
Fonte: Silva, 2016. 

Além dos ensaios de compactação do solo, foram realizados três ensaios de Proctor 

Normal com a mistura de solo-cimento (utilizando teores de cimento de 5%, 7% e 10% em 

massa) para verificar a influência do teor de cimento sobre a curva de compactação, seguindo 

a NBR 12023/92. Os resultados obtidos mostram que o aumento do teor de cimento 

proporcionou pequenas elevações no teor de umidade ótimo e na massa específica seca máxima, 

conforme a Figura 4-3. 
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Figura 4-3 - Curvas de compactação variando o teor de cimento 

 
Fonte: Silva, 2016. 

As densidades reais dos grãos (Gs) para as misturas com 5%, 7% e 10% de cimento 

foram calculadas estimando a densidade real do cimento, apresentada por Carrijo (2005). Os 

índices físicos referentes as curvas de compactação da Figura 4-3 estão resumidos na Tabela 

4-2.  

Tabela 4-2 - Indices fisicos das curvas de compactação do solo de referencia e das misturas solo cimnto 

Parâmetros Ci (%) 

0 5 7 10 
wo (%) 12,0 12,2 12,5 12,8 

ρd (g/cm³) 1,95 1,96 1,99 1,98 

Gs 2,66 2,68 2,68 2,69 
e 0,36 0,37 0,35 0,36 

Fonte: Silva, 2016. 

Os dados da Tabela 4.2 mostraram que os índices físicos das misturas cimentadas 

utilizadas não apresentaram variações significativas em função da variação do teor de cimento. 

Por esse motivo, todos os corpos-de-prova utilizados nos ensaios foram moldados nas 

condições ótimas (wo , ρd) obtidas com o solo natural. 

4.2 Ensaios de compressão simples corpos de prova cilíndricos 

Na Tabela 4-3 são apresentados os resultados dos ensaios de compressão simples 

(RCS - C) para o solo de referência e com os teores de cimento (1, 2, 5, 7 e 10%) em corpos de 

prova cilíndricos curados em um período de 28 dias e colocados em imersão durante 24 horas 

antes de serem rompidos, exceto os corpos de prova de solo compactado sem cimento e com 

pequenos teores de cimento (1%) que foram imersos já na célula de carga momentos antes da 

realização do ensaio.  
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Tabela 4-3 - Resultados dos ensaios de compressão simples (RCS - C) 

Ci (%) n/Civ qu (kPa) 

1 41,3 266 

2 20,7 562 

5 8,3 1680 

7 5,9 2600 

10 4,1 3894 

Fonte: Silva, 2016. 

A Figura 4-4 apresenta o ajuste da resistência à compressão simples em função do 

fator vazio/cimento (n/Civ). Observa-se, como esperado, que a resistência cresce 

exponencialmente com a diminuição desse parâmetro. O ajuste dos resultados obtidos em 

função do fator n/Civ mostrou-se de boa qualidade (R²=0,999), não sendo necessária a aplicação 

de uma potência, como sugerido por Foppa (2005) e Lopes Júnior (2007).  

Figura 4-4 - Variação da resistência à compressão simples (CS - C) em função do fator vazio/cimento 

 
Fonte: Silva, 2016. 

A ruptura dos corpos de prova de solo cimento, como esperado, foi frágil, conforme 

Figura 4-5. 

Figura 4-5 - Corpo de prova rompido dos ensaios de compressão simples (CS - C) 

 
Fonte: Silva, 2016. 
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4.3 Ensaios de compressão diametral 

Os ensaios de resistência a compressão diametral foram executados para o solo e 

com os teores de 1%, 2%, 5%, 7% e 10%, em massa, de cimento e são apresentadas na Tabela 

4-4.   

Tabela 4-4 - Resultados dos ensaios de compressão diametral (RCD) 

Ci (%) n/Civ qu (kPa) 𝑓𝑐𝑡,𝑠𝑝(kPa) Relação RCD-RCS 

1 41,3 266 31 12% 

2 20,7 562 64 11% 

5 8,3 1680 192 11% 

7 5,9 2600 295 11% 

10 4,1 3894 420 11% 

Média 11% 

Fonte: Silva, 2016. 

Observou-se que a resistência a tração alcançou em média 11% da resistência a 

compressão simples (CS - C). O valor da relação encontrado está próximo aos apresentados na 

literatura, como por exemplo, Nufiez (1991) que obteve relação de 13,5% para uma areia 

siltosa, Consoli (2010) que obteve relação de 15% para uma areia e Floss (2012) que obteve 

18% no caso do solo areno-pedregulhoso e 15,5% no solo arenoso basáltico para a relação RCD 

- RCS-C. O National Institute for Transportation and Road Research (1986) cita 13% como 

sugestão para a relação entre a tração a compressão. 

A Figura 4-6 apresenta o ajuste da resistência à tração por compressão diametral 

em função do fator vazio/cimento (n/Civ). Observa-se, que a resistência cresce 

exponencialmente com a diminuição desse parâmetro. O ajuste dos resultados obtidos em 

função do fator n/Civ mostrou-se de ótima qualidade (R²=0,999), como encontrado por Consoli 

et al. (2012c), para os resultados de ensaios à compressão diametral realizados com três 

diferentes materiais, arenito de Botucatu, areia de Osório e solo residual de granito do Porto. 
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Figura 4-6 - Variação da resistência à tração por compressão diametral em função do fator vazio/cimento 

 
Fonte: Silva, 2016. 

 

A ruptura dos corpos de prova de solo cimento foi frágil, conforme Figura 4-7. 

Figura 4-7 - Corpo de prova rompido dos ensaios de compressão diametral 

  

Fonte: Silva, 2016. 

4.4 Ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão em corpos de prova 

prismáticos 

Os ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão (CS - P) em corpos de 

prova prismáticos foram executados para o solo e com os teores de 1%, 2%, 5%, 7% e 10%, 

em massa, de cimento e são apresentadas na Tabela 4-5.  Observou-se que a resistência a tração 

alcançou em média 15% da resistência a compressão axial.  

Tabela 4-5 - Resultados dos ensaios em corpos de prova prismáticos 

Ci (%) n/Civ 
RC - P 

(kPa) 
RT (kPa) Relação RT - RC 

1 41,3 199 41 21% 

2 20,7 707 98 14% 

5 8,3 1.869 263 14% 

7 5,9 3.054 351 11% 

10 4,1 4.483 571 13% 

Média 15% 

Fonte: Silva, 2016 
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As Figura 4-8 e Figura 4-9 apresenta o ajuste da resistência à tração e compressão 

em função do fator vazio/cimento (n/Civ) para corpos de prova prismáticos, respectivamente. 

Observa-se, que tanto a resistência a flexão quanto a compressão crescem exponencialmente 

com a diminuição desse parâmetro.  

Figura 4-8 - Variação da resistência à tração na flexão em função do fator vazio/cimento 

 
Fonte: Silva, 2016 

Figura 4-9 - Variação da resistência à compressão simples em corpos de prova prismáticos em função do fator 

vazio/cimento 

 
Fonte: Silva, 2016 
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Figura 4-10 - Corpo de prova rompido dos ensaios de tração. 

  
Fonte: Silva, 2016 

Figura 4-11 - Corpo de prova rompido dos ensaios de compressão em corpos de prova prismáticos. 

  
Fonte: Silva, 2016 

Observou-se que os ensaios de CS - C, compressão diametral, resistência a flexão 

e CS –P obtiveram uma ótima relação das resistências com o fator de vazios/cimento (n/Civ), 

concordando com outros trabalhos como Consoli et al. (2012c). A resistência a tração, 

determinado pelo ensaio de compressão diametral, alcançou em média 11% da resistência a 

compressão simples (CS - C). Já para a relação dos ensaios nos corpos de prova prismáticos foi 

de 15% da resistência a tração em relação a de CS - P. 

Os ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão em corpos de prova 

prismáticos, utilizados em argamassas, foram realizados com o objetivo de compara-los com 

os ensaios de compressão simples e diametral, tendo em vista que determinam as mesmas 

resistências e utilizam menos corpos de provas.  Comparando os valores determinados para os 

dois ensaios de compressão, temos que a resistência encontrada no corpo de prova prismático 

é na média cerca de 17% maior do que a determinada na compressão simples, essa diferença 

pode ser explicada pela altura dos corpos de prova e da sucção.  
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Tabela 4-6 - Comparação dos ensaios de resistência à compressão 

Ci (%) n/Civ qu RC (kPa) Relação qu - RC 

1 41,3 266 199 25% 

2 20,7 562 707 21% 

5 8,3 1680 1869 10% 

7 5,9 2600 3054 15% 

10 4,1 3894 4483 13% 

Média 17% 

Fonte: Silva, 2016. 

Para os ensaios de tração, temos que a resistência encontrada para os corpos de 

prova prismáticos é na média cerca de 26% maior do que a determinada na compressão 

diametral, essa diferença pode ser explicada por um ensaio obter a resistência a tração 

diretamente (ensaio de resistência a tração na flexão) e o outro de forma indireta (ensaio de 

compressão diametral). 

Tabela 4-7 - Comparação dos ensaios de resistência a tração direta e inditera 

Ci (%) n/Civ 𝑓𝑐𝑡,𝑠𝑝(kPa) RT (kPa) Relação RT - RC 

1 41,3 31 41 26% 

2 20,7 64 98 35% 

5 8,3 192 263 27% 

7 5,9 295 351 16% 

10 4,1 420 571 26% 

Média 26% 

Fonte: Silva, 2016. 

Para fins comparativos com a literatura existente, os ensaios utilizados para 

determinação dos parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb, proposto por Consoli (2014a), 

foram os ensaios de compressão simples e diametral e para a estimativa dos parâmetros da 

envoltória de Hoek-Brown Modificado, proposta por Oliveira (2015), foi o ensaio de 

compressão simples. Estes ensaios foram escolhidos por serem os mesmos ensaios utilizados 

pelos autores das metodologias. 

4.5 Ensaios de compressão triaxial convencional 

Os ensaios triaxiais não drenados (CIU) foram realizados com amostras de solo 

natarual e misturas cimentadas com os mesmos teores de cimento utilizados nos ensaios de 

compressão simples, diametral, de resistência à tração na flexão e à compressão axial. Também 

foram utilizados, os mesmos valores de índice de vazios e umidade de moldagem. Os principais 

resultados obtidos estão resumidos na Tabela 4-8. 
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Tabela 4-8 - Resultados dos ensaios triaxiais não drenados (CIU) 

Ci (%) n/Civ 3(kPa) (kPa) a rup (%)
u rup 

(kPa)  c (kPa) ’  c’ (kPa) 

0 - 

50 177 0,178 2 

29,9 9,0 30,8 8,5 100 337 0,052 4 

200 628 0,14 10 

1 41,3 

50 400 0,058 -1 

36,1 52,0 40,8 34,9 100 590 0,052 9 

200 980 0,058 34 

2 20,7 

50 843 0,042 -14 

43,9 109,2 44,9 119,9 100 1195 0,04 -25 

200 1720 0,034 -24 

5 8,3 

50 2109 0,04 -3 

49,6 293,4 48,7 331,7 100 2476 0,036 -55 

200 3170 0,034 0 

7 5,9 

50 2995 0,036 37 

51,9 485,4 49,6 483,5 100 3374 0,036 29 

200 4106 0,032 54 

10 4,1 

50 4333 0,036 41 

53,1 706,5 50,2 715,3 100 4720 0,032 55 

200 5480 0,028 67 

Fonte: Silva, 2016. 

Para as amostras de solo natural e misturas cimentadas, o ponto de ruptura foi 

definido como sendo o ponto de máxima tensão axial. As máximas deformações axiais obtidas 

nestes ensaios apresentaram uma ligeira diminuição em função do aumento do teor de cimento. 

4.5.1 Comportamento Tensão-Deformação  

Nas Figura 4-12 a Figura 4-14 são apresentadas as curvas tensão-deformação, 

plotadas no espaço deformação axial versus tensão desvio (εa x ∆σ), para as três tensões 

confinantes empregadas (50, 100 e 200 kPa, respectivamente), obtidas com todas as misturas 

cimentadas e o solo natural. Pode-se observar nestas figuras que o material estudado apresentou 

um comportamento típico de solos cimentados, com aumento da resistência de pico e da rigidez 

inicial em função do aumento do teor de cimento e da tensão confinante aplicada. 
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Figura 4-12 - Curvas tensão-deformação para a tensão confinante de 50 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Figura 4-13 - Curvas tensão-deformação para a tensão confinante de 100 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-14 - Curvas tensão-deformação para a tensão confinante de 200 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

4.5.2 Variação da Poro-pressão 

Nas Figura 4-15 a Figura 4-17 são apresentadas as variações das poro-pressões (∆u) 

de todos os corpos-de-prova utilizados nos ensaios triaxiais em função das deformações axiais, 

para as três tensões confinantes empregadas. Pode-se observar pelas figuras que o aumento da 

quantidade de cimento modificou o comportamento volumétrico do material, criando uma 

tendência à expansão durante o cisalhamento, observada pela diminuição das poro-pressões.  

Os corpos-de-prova cimentados apresentaram um comportamento compressivo até 
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deformações iniciais; seguido de uma tendência à dilatação, indicada pela diminuição das poro-
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variações de poro-pressões foram positivas, mas com valores quase nulos. 
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Figura 4-15 - Geração de poro-pressão para a tensão confinante de 50 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Figura 4-16 - Geração de poro-pressão para a tensão confinante de 100 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-17 - Geração de poro-pressão para a tensão confinante de 200 kPa (CIU) 

 

Fonte: Silva, 2016. 

4.5.3 Resistência do solo artificialmente cimentado  

A partir dos ensaios triaxiais foram determinados os parâmetros de resistência de 

Mohr-Coulomb e através dos ensaios de compressão simples e diametral, estes parâmetros 

foram estimados utilizando a proposta de Consoli (2014a). Com os ensaios triaxiais e de 

compressão simples foram estimados os parâmetros da envoltória de Hoek-Brown Modificado 

(Oliveira, 2015).   

Neste item, são analisados o comportamento da tensão de ruptura, os parâmetros de 

resistência com o aumento da cimentação, a envoltória de Mohr-Coulomb para os valores de 

coesão e ângulo de atrito determinados pelos ensaios triaxiais e sua comparação com os 

parâmetros estimados utilizando a proposta de Consoli (2014a).  Como também as envoltórias 

de Hoek-Brown e sua utilização para solos artificialmente cimentados. 

A Figura 4-18 apresenta a variação das tensões axiais na ruptura em função do fator 

vazio/cimento, para as três tensões radiais. Observa-se, como esperado, que as tensões axiais 

apresentam um comportamento semelhante. Os ajustes obtidos foram de boa qualidade (R² = 

0,996, mínimo). 
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Figura 4-18 - Variação da tensão axial na ruptura para as três tensões radiais em função da relação vazio/cimento 

 

Fonte: Silva, 2016. 

a) Mohr-Coulomb 

O comportamento dos parâmetros de resistência (intercepto coesivo e ângulo de 

atrito), determinados pelos ensaios de compressão triaxial convencional, e a envoltória de 

Mohr-Coulomb para cada teor de cimento e em função do fator vazio/cimento são apresentados 

neste subitem. 

A Figura 4-19 apresenta a variação do intercepto coesivo em função do fator 

vazio/cimento. Observa-se que a coesão aumenta potencialmente com a diminuição deste fator. 

O ajuste obtido aqui também foi de ótima qualidade (R² = 0,99). 

Figura 4-19 - Variação do intercepto coesivo em função da relação vazio/cimento 

 
Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-20 - Variação do ângulo de atrito em função do teor de cimento 

 
Fonte: Silva, 2016. 

Com relação ao ângulo de atrito dos solos artificialmente cimentados, não existe 

um consenso sobre o seu comportamento em função do aumento do teor de cimento. Alguns 

autores apresentaram resultados semelhantes aos obtidos no presente trabalho (LADE e 

OVERTON, 1989; ROHLFES JÚNIOR, 1996; CRUZ, 2008), enquanto outros apresentaram 

resultados indicam que o ângulo de atrito não sofre alterações significativas devido ao 

acréscimo de cimento (CLOUGH et al., 1981; SCHNAID et al., 2001; LOPES, 2012).  

Mitchell (1981) sugeriram que o ângulo de atrito de solos granulados tratados varia 

40° a 45°, enquanto Brown (1996) propõe valores variando de 40° a 60°, os valores obtidos 

neste estudo então dentro dos valores sugeridos por Brown, variando entre 40,7º e 50,2º 

(ângulos efetivos). A Figura 4-21 apresentam as envoltórias de Mohr-Coulomb obtidas para 

todas as misturas cimentadas utilizadas. 

Figura 4-21 - Envoltórias de Mohr-Coulomb. 

 

Fonte: Silva, 2016 
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b) Parâmetros da envoltória de Mohr-Coulomb para solos artificialmente 

cimentados proposto por Consoli (2014a) 

Utilizando a metodologia para estimativa dos parâmetros da envoltória de Mohr-

Coulomb para solos artificialmente cimentados proposta por Consoli (2014a) para os resultados 

encontrados nos ensaios compressão diametral e de compressão simples, foram determinados 

os parâmetros de resistência através das equações 2.58 e 2.59, apresentados nas equações 4.2 e 

4.3. 

𝜉 =
𝜎𝑡

𝜎𝑐
=

2187. (n/Civ)−1,152

20390. (n/Civ)−1,173
= 0,107 (4.1) 

c′ =
σ𝑐 [1 − (

1 − 4. 𝜉
1 − 2. 𝜉

)]

2. 𝑐𝑜𝑠 [𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1 − 4. 𝜉
1 − 2. 𝜉

)]
= 0,199. σ𝑐 (4.2) 

𝜙′ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1 − 4. 𝜉

1 − 2. 𝜉
) = 46,63° (4.3) 

 

Utilizando esta metodologia temos que os valores do ângulo de atrito e do intercepto 

coesivo para cada teor de cimento são apresentados na Tabela 4-9.  

Tabela 4-9 - Valores estimados para os parâmetros de Mohr-Coulomb proposto por Consoli (2014a) 

 Parâmetros da 

envoltória de Mohr 

Coulomb 

Teor de cimento (Ci%) 

1% 2% 5% 7% 10% 

c′kPa) 52,8 111,7 334,0 517,0 774,2 

 𝜙′ (°) 46,63   46,63 46,63  46,63   46,63 

Fonte: Silva, 2016 

Nas figuras Figura 4-22 a Figura 4-26, são apresentadas as envoltórias Mohr-

Coulomb para os parâmetros estimados conforme metodologia de Consoli (2014a) e as 

envoltórias Mohr-Coulomb e círculos de Mohr para os valores encontrados nos ensaios de 

compressão triaxiais. 
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Figura 4-22 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para 1% de teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 

Figura 4-23 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para 2% de teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 
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Figura 4-24 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para 5% de teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 

Figura 4-25 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para 7% de teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 
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Figura 4-26 - Envoltórias de Mohr-Coulomb para 10% de teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 

A metodologia proposta por Consoli (2014a) obteve um ótimo resultado em 

comparação com as envoltórias de Mohr-Coulomb, determinadas pelos ensaios de compressão 

triaxial, conforme Tabela 4-10. Exceto para o teor de 1%, o que pode ser justificado pelo fato 

do n/civ da mistura cimentada está fora da gama dos valores de fator vazio/cimento dos 

resultados utilizados na proposição da metodologia. O que permite a ampliação da gama dos 

resultados, uma vez que com os ensaios base (compressão diametral e compressão simples) 

realizados para um determinado solo artificialmente cimentado permitirá avaliar c’ e ’ para 

qualquer condição específica, sem a necessidade de realização de ensaios triaxial ou quaisquer 

outros testes complexos e demorados.  

Tabela 4-10 - Compaaração para os parâmetros de Mohr-Coulomb 

Ci (%) n/Civ 
c′kPa)  

Erro para c’ 

 𝜙′ (°)  
Erro 

para  𝜙′ Consoli 

(2014a)  

Ensaios 

triaxiais  

Consoli 

(2014a)  

Ensaios 

triaxiais  

1 41,3 52,8 37,2 42% 46,6 40,7 15% 

2 20,7 111,7 119,9 7% 46,6 44,9 4% 

5 8,3 334,0 331,7 1% 46,6 48,7 4% 

7 5,9 517,0 483,5 7% 46,6 49,6 6% 

10 4,1 774,2 715,3 8% 46,6 50,2 7% 

Média 13% Média  7% 

Fonte: Silva, 2016. 
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c) Hoek-Brown Modificado 

Utilizando a metodologia da envoltória de Hoek-Brown para solos artificialmente 

cimentados apresentada por Oliveira (2015) para os resultados encontrados nos ensaios triaxiais 

e de compressão simples, foram determinados parâmetros da equação de Hoek-Brown (eq. 

2.46), apresentados na Tabela 4-11 

Tabela 4-11 - Valores obtidos para os parâmetros de Hoek-Brown 

Parâmetros de 

Hoek-Brown 

Teor de cimento (Ci%) 

0% 1% 2% 5% 7% 10% 

a 1,000 1,000 1,000 0,705 0,646 0,602 

m 2,00 2,87 4,76 7,17 9,25 12,65 

s 0,008 0,053 0,149 0,313 0,529 1,007 

Fonte: Silva, 2016. 

Na Figura 4-27, são apresentadas as envoltórias de para cada teor de cimento e os 

valores encontrados nos ensaios triaxiais, compressão simples e diametral, como também suas 

linhas de tendência. Observa-se que os resultados encontrados nos ensaios têm comportamento 

praticamente linear, divergindo da envoltória de Hoek-Brown que é não linear. No trecho de 

compressão, para baixos níveis de tensões confiantes, apresentam uma boa concordância com 

as envoltórias de Hoek-Brown para solos artificialmente cimentados apresentada por Oliveira 

(2015) mas no trecho de tração, a comparação do modelo com os ensaios não se apresenta 

concordante devido a não linearidade da envoltória.  

Figura 4-27 - Envoltórias de Hoek-Brown Modificado 

 
Fonte: Silva, 2016. 
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4.6 Ensaios de compressão triaxial com controle da tensão radial 

As Figura 4-28 a Figura 4-30 apresentam as curvas tensão-deformação, plotadas no 

espaço deformação axial versus tensão axial (εa, σ1), para as três tensões radiais empregadas 

(50, 100 e 200 kPa), obtidas com todas as misturas cimentadas e o solo natural nos ensaios de 

compressão com controle de tensão radial.  

Figura 4-28 - Curvas tensão-deformação para a tensão radial de 50 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Pode-se observar nessas figuras que o material estudado apresentou um 

comportamento típico de solos cimentados, com aumento da resistência de pico e da rigidez 

inicial em função do aumento do teor de cimento e da tensão radial aplicada. 

Figura 4-29 - Curvas tensão-deformação para a tensão radial de 100 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-30 - Curvas tensão-deformação para a tensão radial de 200 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

As amostras de solo natural e misturas cimentadas apresentaram um 

comportamento tensão-deformação inicial aparentemente linear, seguido de um ponto de 

plastificação bem definido, a partir do qual as tensões axiais não sofreram variações 

significativas para os teores mais baixos de cimentações (solo de referência e com 1% de 

cimento) e apresentam um pico bem definido para as amostras mais cimentadas. 

4.6.1 Comportamento elástico do solo artificialmente cimentado 

O comportamento elástico do solo artificialmente cimentado é analisado no trecho 

inicial, aparentemente linear. A resposta elástica dos solos ao acréscimo de tensões pode ser 

interpretada através dos gráficos de (q x εs), (q x εa) e (εv x εs) em que se obtém os valores das 

constantes elásticas do material, conforme Figura 2-7.  

Determinado os gradientes iniciais dos gráficos, tem-se que as constantes elásticas 

encontradas são apresentadas na Tabela 4-12.   
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Tabela 4-12 - Constantes elásticas determinadas a partir dos gradientes iniciais dos graficos (q x εs), (q x εa) e (εv 

x εs) 

Ci (%) n/Civ 3 E (kPa) K (kPa) G (kPa) 

0 - 

50 2.992 1.788 1.033 

100 12.510 7.868 4.534 

200 20.861 13.740 7.903 

1 41,3 

50 14.140 8.765 5.645 

100 26.131 14.487 10.510 

200 42.966 22.767 17.524 

2 20,7 

50 46.251 31.202 18.721 

100 54.937 26.900 22.556 

200 86.137 42.133 36.234 

5 8,3 

50 96.538 46.975 39.549 

100 113.033 48.208 47.008 

200 148.689 57.238 63.534 

7 5,9 

50 141.750 72.951 60.287 

100 153.419 73.261 66.660 

200 187.088 84.103 82.942 

10 4,1 

50 181.690 82.465 80.231 

100 230.173 99.380 102.789 

200 274.015 113.525 124.764 

Fonte: Silva, 2016. 

O módulo de elasticidade (E), módulo volumétrico (K) e o módulo cisalhante (G) 

crescem com o teor de cimento e com a tensão radial, sendo que a taxa de crescimento dos 

módulos com o teor de cimento é tanto maior quanto maior a tensão radial, como apresentado 

nas Figura 4-31 a Figura 4-33. 

Figura 4-31 - Módulo de elasticidade para as tensões radiais 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-32 - Módulo volumétrico para as tensões radiais 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Figura 4-33 - Módulo cisalhante para as tensões radiais 

 

Fonte: Silva, 2016. 

a) Variação do Módulo de Elasticidade com o Nível de Tensões 

O módulo de elasticidade longitudinal (E) foi determinado pela Lei de Hooke, para 

cada leitura do ensaio e plotado pela deformação axial, para cada tensão radial, conforme Figura 

4-34 a Figura 4-36. 
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Figura 4-34 - Módulo de elasticidade longitudinal para a tensão radial de 50 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Observa-se que o módulo de elasticidade longitudinal (E) secante tem um trecho 

inicial irregular, devido ao ajuste do equipamento no início do ensaio, seguido por um trecho 

praticamente constate e por fim decresce, provavelmente pela ocorrência de deformações 

plásticas.   

Figura 4-35 - Módulo de elasticidade longitudinal para a tensão radial de 100 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-36 - Módulo de elasticidade longitudinal para a tensão radial de 200 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

A Tabela 4-13 apresenta os valores médios do módulo de elasticidade secante 

encontrados para cada o solo natural e cada mistura cimentada, no trecho constante dos gráficos. 

Os módulos de elasticidade crescem com o teor de cimento e com a tensão radial. 

Tabela 4-13 - Módulo de elasticidade longitudinal determinados pelas Figura 4-34 a Figura 4-36 

Ci (%) n/Civ 3 kPa) E kPa) 

0 - 

50 3.784 

100 15.839 

200 20.696 

1 41,3 

50 16.737 

100 31.403 

200 48.937 

2 20,7 

50 46.136 

100 58.704 

200 95.942 

5 8,3 

50 95.169 

100 115.992 

200 151.528 

7 5,9 

50 139.765 

100 154.816 

200 192.304 

10 4,1 

50 176.538 

100 238.236 

200 277.396 

Fonte: Silva, 2016. 
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b) Estimativa do Coeficiente de Poisson e sua variação com o teor de cimento 

O coeficiente de Poisson () foi estimado simplificadamente pela divisão da 

deformação radial pela deformação axial, para cada leitura do ensaio e plotado pela deformação 

axial, para cada tensão radial, conforme Figura 4-37 a Figura 4-39. 

Figura 4-37 - Coeficiente de Poisson para a tensão radial de 50 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Figura 4-38 - Coeficiente de Poisson para a tensão radial de 100 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 4-39 - Coeficiente de Poisson para a tensão radial de 200 kPa 

 

Fonte: Silva, 2016. 

Por esse procedimento, observa-se que o coeficiente de Poisson aumenta com a 

realização do ensaio. Considerou-se então que o valor do coeficiente de Poisson seria o valor 

no trecho elástico, sendo estimado pela média dos valores em que compreende o trecho 

constante do módulo de elasticidade correspondente, conforme Figura 4-40.  

Figura 4-40 - Método utilizado para estimativa do Coeficiente de Poisson 

 

Fonte: Silva, 2016. 

A Tabela 4-14 apresenta os valores da média dos Coeficientes de Poisson 

encontrados para o solo natural e cada mistura cimentada, para o trecho constante do módulo 

de elasticidade. 
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Tabela 4-14 - Coeficiente de Poisson determinados pelas Figura 4-37 a Figura 4-39 

Ci (%) n/Civ 3 kPa) 

0 - 

50 0,37 

100 0,31 

200 0,38 

1 41,3 

50 0,28 

100 0,22 

200 0,21 

2 20,7 

50 0,21 

100 0,19 

200 0,17 

5 8,3 

50 0,20 

100 0,17 

200 0,14 

7 5,9 

50 0,15 

100 0,12 

200 0,11 

10 4,1 

50 0,09 

100 0,07 

200 0,04 

Fonte: Silva, 2016 

Os coeficientes de Poisson decrescem com o teor de cimento e com a tensão radial. 

Os valores baixos apresentados para os teores de cimentação mais elevados devem-se a falta de 

precisão da bureta utilizada para medir o volume de água que sai da célula, ou seja, o que 

representa a deformação radial. 

4.6.2 Comportamento elastoplástico do solo cimentado 

As deformações axiais dos pontos de plastificação, diminuíram em função do 

aumento do teor de cimento e da tensão radial, apresentando uma variação entre 1,4 e 7,2%. A 

Tabela 4-15, apresenta os pontos de plastificação obtidos nas curvas tensão deformação para as 

amostras ensaiadas.  

Tabela 4-15 - Pontos de plastificação dos ensaios triaxiais com controle de tensão radial drenados 

Ci (%) n/Civ 3kPa) kPa)

 

a plastificação (%)

0 - 

50 

 

 

246,00 7,2 

100 465,00 3,0 

200 

 

711,00 2,6 

1 41,3 

50 

 

 

549,00 3,2 

100 642,00 2,0 

200 

 

762,00 1,4 
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Ci (%) n/Civ 3kPa) kPa)

 

a plastificação (%)

2 20,7 

50 

 

 

1200,00 2,6 

100 1490,00 2,4 

200 

 

1824,00 1,8 

5 8,3 

50 

 

 

2670,00 2,8 

100 3259,00 2,8 

200 

 

3542,00 2,4 

7 5,9 

50 

 

 

3100,00 2,2 

100 3925,00 2,6 

200 

 

4368,00 2,2 

10 4,1 

50 

 

 

3620,00 2,0 

100 3782,00 1,6 

200 

 

5241,00 2,0 

Fonte: Silva, 2016 

a) Superfície de Plastificação 

Os resultados mostram que o comportamento presumidamente da região elástica 

aumenta com o teor de cimento e é possível estimar a fronteira elástica a partir de uma previsão 

inicial da superfície de plastificação sem, no entanto, a proposição de uma formulação para a 

superfície, tendo em vista que as trajetórias utilizadas geraram três pontos, mas claramente se 

observa a expansão da região elástica com o aumento do teor de cimento.  

No entanto, a superfície somente será definida com a forma geral a partir da 

realização de mais trajetórias de tensões, suas realizações neste trabalho foram limitadas pala 

célula que apresentava vazamento na junção entre o acrílico e as bases, quando a pressão radial 

ultrapassava 450 kPa. 

Figura 4-41 - Pontos das superfícies de plastificação. 

 

Fonte: Silva, 2016 
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b) Variação volumétrica durante o ensaio 

Os ensaios demonstraram que durante o cisalhamento ocorre inicialmente uma 

diminuição de volume e em seguida os corpos de prova aumentam de volume para maiores 

deformações cisalhantes. 

Figura 4-42 - Variação volumétrica durante o ensaio para a tensão radial de 50kPa 

 

Fonte: Silva, 2016 

Figura 4-43 - Variação volumétrica durante o ensaio para a tensão radial de 100kPa 

 

Fonte: Silva, 2016 

Nas Figura 4-42 a Figura 4-44, os corpos de prova apresentaram uma pequena 

contração até a ruptura, aproximadamente 2% de deformação axial, e posterior expansão da 

amostra no pós-pico. Obtiveram valores maiores de variação de volumétrica quanto maior o 

teor de cimento na amostra. 
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Figura 4-44 - Variação volumétrica durante o ensaio para a tensão radial de 200kPa 

 

Fonte: Silva, 2016 

c) Comportamento de q/p 

As trajetórias de tensões foram desenvolvidas com incrementes (dq/dp = 3). Assim 

sendo foram definidos para cada teor de cimento três pontos de plastificação. Os resultados 

mostram que os corpos de provas plastificaram com valores crescentes da tensão q com 

aumento da tensão p, para todos os valores de teores de cimento, sendo que para valores maiores 

de teor de cimento o crescimento é maior. 

Figura 4-45 - Gradiente q/p pela tensão radial.  

 

Fonte: Silva, 2016 

Observando-se o gráfico no plano (q/p, teor de cimento), com q/p obtido no início 

da plastificação verifica-se um aumento de q/p com o teor de cimento, mas a partir 5%, a taxa 

de crescimento diminui, indicando que provavelmente tende a um valor constante de q/p para 

teores de cimento mais elevados 
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Figura 4-46 - Gradiente q/p pelo teor de cimento. 

 
Fonte: Silva, 2016 

4.7 Considerações finais do capítulo  

O estudo tensão vs. deformação vs. resistência apresentou resultados interessantes, 

na análise da resistência observou-se que para as envoltórias de Hoek-Brown no trecho de 

compressão apresentam uma boa concordância com as envoltórias de Hoek-Brown para solos 

artificialmente cimentados apresentada por Oliveira (2015) mas no trecho de tração a 

comparação do modelo com os ensaios não se apresenta concordantes. A metodologia proposta 

por Consoli (2014a) obteve um ótimo resultado de ajuste com os dados experimentais de 

ensaios triaxiais realizados em amostras com solo cimentado.  

Para o comportamento elástico foi possível estimar a variação do coeficiente de 

Poisson com o teor de cimento e do módulo de elasticidade com a tensão radial e com o teor de 

cimento. Ou seja, para situações em que a solicitação se dê apenas no trecho elástico é possível 

a estimativa de recalques e acréscimos de tensões com a profundidade. Para tensões mais 

elevadas foi possível estimar a fronteira elástica a partir de uma previsão inicial da superfície 

de plastificação sem, no entanto, a proposição de uma formulação para a superfície, tendo em 

vista que as trajetórias utilizadas foram em três pontos, mas claramente se observa a expansão 

da região elástica com o aumento do teor de cimento. 
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a partir da análise dos resultados e 

comparações realizadas nesta pesquisa. O estudo experimental do presente trabalho teve como 

objetivo analisar o comportamento elástico, elastoplástico e a resistência ao cisalhamento de 

um solo artificialmente cimentado, para os teores de 1%, 2%, 5% 7% e 10 % de cimento em 

relação a massa seca do solo.  

Para a realização dessa investigação experimental foram feitos ensaios de 

caracterização física do solo escolhido, de compactação para o solo e para as misturas de solo 

cimento escolhidas, e ensaios de compressão triaxiais convencionais e com controle da tensão 

radial, proposto por Pessoa (2015), para o solo natural e as misturas cimentadas. Além disso, 

foram realizados ensaios de resistência à tração na flexão e compressão simples em corpos de 

prova prismáticos para comparação com os ensaios de compressão de simples e diametral em 

corpos de prova cilíndricos, que são utilizados para definição das envoltórias de Hoek-Brown 

e Mohr-Coulomb propostas para solos artificialmente cimentados por Oliveira (2015) e Consoli 

(2014a), respectivamente.  

O solo caracterizado nesta pesquisa consiste basicamente de uma areia fina não 

uniforme, de baixa plasticidade, com teor de umidade ótimo de compactação de 12% e massa 

específica seca máxima de 1,95 g/cm³, obtidos nos ensaios Proctor Normal.  

Os resultados dos ensaios de compactação realizados com o solo cimentado e 

natural não apresentaram grandes variações. Por este motivo, foram adotados o mesmo teor de 

umidade de moldagem e a mesma massa específica seca máxima para todas as amostras 

cimentadas utilizadas nos ensaios.  

5.1 Resistência  

Os ensaios de resistência à compressão simples mostraram que o aumento da 

quantidade de cimento adicionada ao solo proporciona ganhos expressivos de resistência. Os 

resultados obtidos apresentam uma boa correlação com o fator vazio/cimento (n/Civ), 

aumentando exponencialmente em função da diminuição deste parâmetro. O ajuste entre os 

resultados dos ensaios de resistência à compressão simples e o fator vazio/cimento se mostrou 

de boa qualidade (R² = 0,999), não sendo necessária a utilização de uma potência para ajustar 

o teor de cimento volumétrico, como sugerido por Foppa (2005) e Lopes Júnior (2007).  

Os resultados obtidos nos ensaios de compressão diametral, mostraram uma boa 

relação com o fator vazio/cimento (R²=0,999), a resistência a tração alcançou em média 11% 
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da resistência a compressão simples. O valor da relação encontrado está próximo do 

apresentado na literatura. Nufiez (1991) que obteve relação de 13,5% para uma areia siltosa, 

Consoli (2010) que obteve relação de 15% para uma areia e Floss (2012) que obteve 18% no 

caso do solo areno-pedregulhoso e 15,5% no solo arenoso basáltico para a relação RCD-RCS. 

O National Institute for Transportation and Road Research (1986) cita 13% como sugestão para 

a relação entre a tração a compressão. 

Nos ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão em corpos de prova 

prismáticos observou-se que a resistência a tração alcançou em média 15% da resistência a 

compressão axial. O ajuste dos resultados obtidos em função do fator n/Civ mostrou-se de boa 

qualidade (R²=0,998) para a flexão e (R²=0,988) para a compressão.  

Comparando os valores determinados para os dois ensaios de compressão (simples 

e axial), tem-se que a resistência encontrada no corpo de prova prismático é na média cerca de 

17% maior do que a determinada na compressão simples, essa diferença pode ser explicada pela 

altura dos corpos de prova e talvez pela influência da sucção. 

Para os ensaios de tração, tem-se que a resistência encontrada para os corpos de 

prova prismáticos é na média cerca de 26% maior do que a determinada na compressão 

diametral, diferença essa devido a aplicação de metodologias diferentes em cada teste. Por 

exemplo no ensaio de compressão diametral a determinação da tração é realizada de forma 

indireta. 

Os resultados obtidos nos ensaios triaxiais também apresentam ganhos expressivos 

de resistência e rigidez em função do aumento do teor de cimento. O comportamento das 

tensões desvio em função do fator vazio/cimento foi semelhante ao da resistência à compressão 

simples, aumentando exponencialmente com a diminuição do fator e apresentando ajustes de 

boa qualidade (R² = 0,995; 0,996; 0,999). 

5.1.1 Envoltória de Mohr-Coulomb  

O aumento do teor de cimento das amostras proporcionou um aumento dos 

parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb (c', φ'). A coesão efetiva variou de 8,5 a 715,3 kPa, 

enquanto o ângulo de atrito efetivo variou de 30,8º a 50,2º. Com relação ao ângulo de atrito dos 

solos artificialmente cimentados, apesar de não existir um consenso sobre o seu comportamento 

em função do aumento do teor de cimento na literatura, os valores obtidos neste estudo então 

dentro dos valores sugeridos por Brown (1996) que propõe valores variando de 40° a 60°. 

A estimativa dos parâmetros da envoltória de Mohr-Coulomb para solos 

artificialmente cimentados proposto por Consoli (2014a), obteve valores de coesão efetiva entre 
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8,7 a 7774,2 kPa, e ângulo de atrito efetivo 46,6º, variando em média 9% em comparação com 

os parâmetros de Mohr-Coulomb, determinadas pelos ensaios de compressão triaxial.  

Permitindo assim, a ampliação da gama dos resultados, uma vez que com os ensaios 

base (compressão diametral e compressão simples – ensaios simplistas e demandam apenas 

uma prensa de compressão) realizados para um determinado solo artificialmente cimentado 

permitirá avaliar o ângulo de atrito e o intercepto coesivo para qualquer condição específica, 

sem a necessidade de realização de ensaios triaxial ou quaisquer outros testes complexos e 

demorados.  

5.1.2 Envoltória de Hoek-Brown   

A metodologia proposta para a utilização da envoltória de resistência de Hoek 

Brown (envoltória não-linear) consiste basicamente em determinar os parâmetros da envoltória 

em função do fator vazio/cimento. Observa-se que os resultados encontrados nos ensaios têm 

comportamento praticamente linear, divergindo da envoltória de Hoek-Brown. No trecho de 

compressão, para baixos níveis de tensões confiantes, apresentam uma boa concordância com 

as envoltórias de Hoek-Brown para solos artificialmente cimentados apresentada por Oliveira 

(2015) mas no trecho de tração, a comparação do modelo com os ensaios não se apresenta 

concordante devido a não linearidade da envoltória.  

5.2 Comportamento elástico  

As curvas tensão-deformação obtidas nos ensaios triaxiais com controle da tensão 

radial, mostraram que o material estudado apresentou um comportamento típico de solos 

cimentados, com aumento da resistência de pico e da rigidez inicial em função do aumento do 

teor de cimento e da tensão confinante aplicada. As máximas deformações axiais obtidas nestes 

ensaios apresentaram uma ligeira diminuição em função do aumento do teor de cimento.  

As constantes elásticas, módulo de elasticidade (E), volumétrico (K) e cisalhante 

(G), obtidas através dos gradientes iniciais dos gráficos de (q x εs), (q x εa) e (εv x εs) crescem 

com o teor de cimento e com a tensão radial, sendo que a taxa de crescimento dos módulos com 

o teor de cimento é tanto maior quanto maior a tensão radial. 

Os valores médios do módulo de elasticidade encontrados para o solo natural e cada 

mistura cimentada, no trecho constante dos gráficos crescem com o teor de cimento e com a 

tensão radial. 

Os coeficientes de Poisson no trecho elástico, estimados pela média dos valores em 

que compreende o trecho constante do módulo de elasticidade correspondente decrescem com 



99 

 

o teor de cimento e com a tensão confinante. Os valores baixos apresentados para os teores de 

cimentação mais elevados devem-se a falta de precisão e acurácia da bureta utilizada para medir 

o volume de água que sai da célula, ou seja, o que representa a deformação radial.  

5.3 Comportamento elastoplástico  

As amostras de solo natural e misturas cimentadas apresentam um comportamento 

tensão-deformação inicial aparentemente linear, seguido de um ponto de plastificação bem 

definido, a partir do qual as tensões axiais não sofreram variações significativas para os teores 

mais baixos de cimentações (solo de referência e com 1% de cimento) e apresentam um pico 

bem definido para as amostras mais cimentadas. 

Os ensaios demonstraram que durante o cisalhamento ocorre inicialmente uma 

diminuição de volume e, em seguida, um aumento de volume para maiores deformações 

cisalhantes, obtendo-se valores maiores da variação de volume quanto maior o teor de cimento. 

Os resultados mostram que o comportamento presumidamente da região elástica 

aumenta com o teor de cimento e é possível estimar a fronteira elástica a partir de uma previsão 

inicial da superfície de plastificação sem, no entanto, a proposição de uma formulação para a 

superfície, tendo em vista que as trajetórias utilizadas foram em três pontos, mas claramente se 

observa a expansão da região elástica com o aumento do teor de cimento. 

5.4 Sugestões para trabelhos futuros  

As sugestões feitas para a continuidade desta pesquisa são:  

 Verificação das envoltórias de Hoek-Brown e Mohr-Coulomb propostas para 

solos artificialmente cimentados por Oliveira (2015) e Consoli (2014a), 

utilizando diferentes tipos de solo; 

 Utilização de medição eletrônica para estimativa da deformação radial, proposta 

nessa pesquisa, tendo assim maior precisão na estimativa dos valores do Módulo 

de Elasticidade e do Coeficiente de Poisson; 

 Verificação da variação do coeficiente de Poisson com a cimentação para outros 

tipos de solo;  

 Realização de mais trajetórias de tensões para definição da superfície de 

plastificação
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ANEXO A – TRAJETÓRIAS DE TENSÕES 

 

Anexo A.1 – Trajetórias de tensões para o solo não cimentado. 

 

 
 

Anexo A.2 – Trajetórias de tensões para o solo com 1% de cimento. 

 
 

Anexo A.3 – Trajetórias de tensões para o solo com 2% de cimento. 
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Anexo A.4 – Trajetórias de tensões para o solo com 5% de cimento. 

 

 
 

Anexo A.5 – Trajetórias de tensões para o solo com 7% de cimento. 

 
 

Anexo A.6 – Trajetórias de tensões para o solo com 10% de cimento. 
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