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RESUMO 

Devido à grande quantidade de rejeitos gerados em distintas práticas das atividades 

humanas e suas rigorosas consequências com relação ao meio ambiente e a escassez de 

recursos naturais têm levado à busca por materiais alternativos sustentáveis. A 

utilização dos resíduos industriais corrobora para a redução do consumo de energia e da 

degradação ambiental, tornando a reciclagem e a reutilização destes resíduos uma 

alternativa atrativa. O presente trabalho avaliou o reforço de solos para infraestrutura de 

pavimentos com cinza de cavaco de eucalipto (CCE) e se justifica devido ao grande 

déficit de rodovias pavimentadas no Brasil e no Estado de Minas Gerais. A metodologia 

envolveu o estudo dos materiais com ensaios de caracterização geotécnica e mecânica 

do solo com e sem adição de CCE. As moldagens dos corpos de prova para o ensaio de 

compactação do solo e solo-cinza foram nas energias normal, intermediário e 

modificado com os teores de cinza foram adicionados ao solo 0, 5, 10, 15 e 20% no qual 

para cada traço/energia foram moldados 6 corpos-de-prova, sendo nesta etapa 

confeccionados 360 corpos de prova, sendo 90 corpos de prova com argila, 90 corpos 

de prova com silte e 180 corpos de prova com bica corrida. A substituição em 

percentual da cinza foi feita em relação massa do solo seco, com os pontos da umidade 

retirada da curva de compactação do solo nas energias normal, intermediária e 

modificada. Os resultados indicam que o incremento da CCE aumentou resistência 

mecânica das misturas e a substituição de 15% foi a que apresentou o maior ganho em 

relação a mistura de referência. A partir do estudo de estabilização infere-se que a cinza 

de cavaco de eucalipto pode ser usada como reforço de bases e sub-base de 

pavimentação.  

PALAVRAS CHAVE: Cinzas de cavaco de eucalipto, pavimentação rodoviária, 

compactação, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

A concern with the environment and a lack of resources are leading to seek for 

sustainable alternative materials. The use of industrial waste corroborates a reduction in 

energy consumption and environmental degradation, making recycling and waste reuse 

a fascinating alternative. This proposal studies the evaluation of the influence of 

eucalyptus chip ash (CCE) as a stabilizer in mixtures for use in pavement 

superstructures. The implementation of the proposal is justified due to the large deficit 

of paved roads in Brazil and Minas Gerais. Considering the importance of the road 

system for the Nation and the State and the construction of paved highways has a high 

potential to generate and at the same time immobilize waste, the work proposes the 

evaluation of the use of CCE from thermoelectric plants. The methodology involved the 

study of the materials, with tests of geotechnical soil characterization and mechanics of 

the soil mixtures with CCE. The moldings of the test specimens for the soil and soil 

compaction test were in the normal energy and the ash contents were added to the soil 

0%, 5%, 10%, 15% and 20% in which for each trace / energy 6 test specimens were 

made. In this stage, 270 specimens were prepared: 90 clay, 90 silt and 90 spout. The 

percentage replacement of the ash was done in relation to the dry soil mass, with the 

moisture points removed from the soil compaction curve at the normal, intermediate and 

modified energies. The results indicate that the increase in ECC in all traces in relation 

to the soil-silt / ash trait showed mechanical resistance gain. Fifteen percent substitution 

in relation to the trace 0% of reference containing only the pure soil. From the 

stabilization study we can infer that the soil is not expansive and can be used in layers 

of pavements after stabilization with eucalyptus chip ash. 

KEY WORDS: Eucalyptus ashes, road paving, compaction, CBR, resilience module. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No Brasil, o setor de infraestrutura de transportes rodoviário tem muito a desenvolver, 

visto que se apresenta como principal meio de escoamento de produção da nossa matriz 

modal, correspondendo em grande parte pelo escoamento de pessoas e cargas. Como as 

rodovias não se apresentam em condições de atender às necessidades do transporte 

nacional, fica prejudicada e vinculada toda a cadeia produtiva, tanto de logística interna 

e de exportação (DINIZ, 2009) 

De acordo com (DINIZ, 2009) a pesquisa com rejeitos propicia ambiente favorável ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como a busca de alternativas de novos 

materiais que apresentem relevantes estudos para obras no ritmo, custo e qualidade 

necessários, devendo-se nesta busca de alternativas e inovação considerar-se alguns 

desafios e paradigmas relevantes, destacando-se: (i) utilização de resíduos produzidos 

pelas plantas industriais; (ii) melhoria de qualidade dos pavimentos e redução de custos 

de operação; (iii) contribuição para a preservação ambiental com a necessidade por 

expansão de infraestrutura; (iv) proposição de inovações no setor da construção civil 

por meio de investimentos vinculados ao desenvolvimento de pesquisas. 

De acordo com os dados do Boletim Estatístico da Confederação Nacional do 

Transporte, CNT  (2014), a malha rodoviária pavimentada nacional é formada por uma 

rede de 65.930 km de rodovias federais, 110.842 km de estaduais e 26.827 km de 

municipais, totalizando 1.691.522 km. A pesquisa revela que a malha nacional analisada 

apresenta 74,2% nas condições de regular a péssimo estado de conservação e em Minas 

Gerais este percentual atinge 63,3%. Nos últimos dez anos, a extensão da malha 
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rodoviária federal pavimentada cresceu 13,8%, passando de 57,9 mil km no ano de 

2004 para pouco mais de 65,9 mil km no ano de 2014 (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 - Extensão da malha rodoviária federal pavimentada no Brasil - 2004 a 2014 (valores em mil 

km).    

Fonte: CNT, 2014, p. 11 
 

Observa-se, na Tabela 1.1, a distribuição regional dessa malha que a região Nordeste 

(NE) continua com a maior participação (30,1%) da extensão federal pavimentada, mas 

apresenta o segundo menor índice de crescimento (9,8%) nos últimos dez anos. Já, a 

região Norte (N), apesar da menor extensão (12,5%), apresentou o maior crescimento 

no período entre 2004 e 2014 (37,4%), seguida pela região Centro-Oeste (CO) com 

19,7%. 

Tabela 1.1 - Extensão da malha rodoviária federal pavimentada por região. 

2004 2014 
REGIÃO Extensão 

(km) 
Participação 

(%) 
Extensão 

(km) 
Participação 

(%) 

Crescimento 
2004 - 2014 

(%) 
Brasil 57.934 100,0% 65.930 100,0% 13,8% 

N 5.991 10,3% 8.235 12,5% 37,5% 
NE 18.095 31,2% 19.865 30,1% 9,8% 
SE 13.721 23,7% 14.611 22,2% 6,5% 
S 10.578 18,3% 11.786 17,9% 11,4% 

CO 9.549 16,5% 11.433 17,3% 19,7% 
Fonte: CNT, 2014, p. 11 
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Na Figura 1.2 está ilustrado o mapa da malha rodoviária do estado de Minas Gerais. O 

referido estado tem a maior malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% de toda a 

malha viária existente no país, e possui 269.546 km de rodovias. Deste total, 7.689 km 

são de rodovias federais, 23.663 km de rodovias estaduais, e 238.191 km, de rodovias 

municipais (MG, 2017). Quanto às características das estradas, a malha federal é toda 

pavimentada. A estadual se divide em 13.995 km pavimentados e 9.724 km não 

pavimentados.  E a maioria das rodovias municipais não é pavimentada (MG, 2017). 

 
Figura 1.2 - Malha rodoviária do Estado de Minas Gerais 

Fonte: DER, 2016 
 

Segundo CNT (2014), na comparação com os seis países de maior dimensão do mundo, 

tanto desenvolvidos quanto em emergentes, o Brasil possui a menor densidade de malha 

rodoviária pavimentada, tendo 23,9 km de infraestrutura para cada 1.000 km2 de área 

(Figura 1.3). A densidade da malha rodoviária pavimentada é obtida pela divisão da 

extensão de rodovias existentes (km) pela área territorial do país (km2). 
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Figura 1.3 - Densidade da malha rodoviária pavimentada por país (valores em Km/1.000 km2) 

Fonte: CNT, 2014, p. 12. 

A demanda por materiais de infraestrutura viária é grande e, cada vez mais, restringem-

se às jazidas de materiais primários (brita, solo, areia, etc.). Esse movimento divergente 

entre a demanda e a oferta de materiais de infraestrutura, provoca modificações nas 

avaliações de viabilidade econômica de materiais residuais. 

Os parâmetros normativos impõem a utilização generalizada de solos tradicionais, 

tipicamente granulares, com características específicas em termos de granulometria, 

plasticidade e capacidade de suporte. Em função do emprego limitado destes solos em 

várias regiões do país e devido aos problemas oriundos das crescentes restrições 

impostas pelos órgãos ambientais à sua livre exploração, a implantação de uma 

infraestrutura convencional de rodovias tem representado um fator de relevância 

fundamental no custo final da obra (FERNANDES et al, 2004). 

Muitas das vezes, a ampliação da malha rodoviária brasileira demanda materiais não 

disponíveis com abundância na região. A utilização de materiais com capacidade de 

carga inferior a exigida é imperativa. Para isso, em algumas situações alguns materiais 

são utilizados como reforço, entre eles estão o cimento Portland e a Cal Hidratada 

(CaOH2). Estes materiais consomem grande quantidade de energia e matéria-prima para 

serem produzidos.  

O concreto de cimento Portland, em especial, está na lista dos materiais mais 
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consumidos do mundo (ASHBY et al., 2012). Nota-se, na Figura 1.4, que o cimento 

Portland é o quarto mais consumido do Mundo, tendo em vista o que primeiro é o 

concreto, um derivado dele. 

 
 

Figura 1.4 - Produção mundial anual dos diversos tipos de materiais 

Fonte: Adaptado Ashby et al., 2012 
 

Por um lado, reduzir o consumo de cimento é uma estratégia ecologicamente viável, 

pois o cimento Portland, além de alta demanda, é o material que mais contribui para a 

emissão global de gases do efeito estufa. Por outro lado, a matriz energética brasileira 

cada vez mais se baseia em fontes de energia limpa. Dentre elas está a biomassa que 

contribui crescentemente para a geração energética. Um resíduo da queima de biomassa 

são as cinzas, atualmente, estudada de maneira sistêmica, visto o potencial cimentício 

suplementar que possuem. Nesse sentido, a troca de parte das aplicações do cimento por 

cinzas de termoelétrica contribuiriam significativamente às práticas ecológicas e 

sustentáveis (ASHBY et al., 2015). 

A importância do Brasil e o seu potencial na produção de energia renovável são muito 

expressivos. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2010, 

revelaram que a energia produzida pelo uso de fontes limpas (energia hidrelétrica, 
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biomassa tradicional e outras energias renováveis) representa 73,5% da matriz 

energética nacional (Figura 1.5). 

 
 

 
 

Figura 1.5 - Distribuição da matriz energética brasileira 

Fonte: ANEEL, 2010. 

As projeções para o período de 2012 a 2020 indicam um crescimento médio da 

demanda de biomassa de 5,2% aa. Portanto, há espaço e oportunidade para se produzir 

energia a partir de biomassa, uma fonte de baixo custo e investimento, ecologicamente 

adequada e sócio economicamente correta, de acordo com Associação Brasileira de 

Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF, 2011).  

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estado de Minas Gerais está entre as unidades da federação brasileira que possuem as 

maiores malhas rodoviárias. Comumente construções e intervenções em rodovias 

demandam grandes quantidades de material que muitas das vezes não estão disponíveis 
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em abundância. Em determinadas situações se faz necessária a utilização de materiais 

não tão nobres. Tendo em vista, a necessidade de utilização de materiais não ideais para 

a construção de rodovias e o estudo do uso de resíduos como adições que funcionem 

como material de reforço se faz necessário investimentos em pesquisas relacionadas aos 

temas.  

O estado de Minas Gerais possui diversas iniciativas de cogeração de energia a partir da 

queima da biomassa. Em um estudo de caso comparando o consumo de óleo derivado 

de petróleo com baixo ponto de fluidez (BPF) e com cavaco de eucalipto (CAETANO E 

DUARTE, 2004 apud RESENDE, 2013), em relação ao consumo de combustível, a 

caldeira a óleo consome, em média, 76,50 kg/hora do óleo combustível BPF. e a 

caldeira a lenha, um m3 de lenha/hora ou 620 kg de lenha/hora. 

O custo médio do óleo pago pela empresa no período do estudo foi de R$ 0,895/kg, com 

um custo/hora de R$ 68,46, implicando em uma despesa mensal de R$ 27.384,00. Já o 

valor pago pela lenha (eucalipto) ficou em torno de R$ 35,00/m3, com um custo hora de 

R$ 35,00. Neste caso, o custo operacional adicional da empresa, relativo à mão de obra 

para transporte da lenha e alimentação da fornalha gira em torno de R$ 1.500,00/mês, já 

incluídos todos os encargos, inferindo para a lenha, um custo mensal de R$ 15.500,00, 

(CAETANO e DUARTE, 2004 apud RESENDE et al, 2013). 

Entre as biomassas utilizadas para queima em caldeiras no Brasil estão a casca de arroz 

(CA) e o bagaço de cana-de-açúcar (BCA) sendo que a última possui especial destaque 

no estado de Minas Gerais. As cinzas geradas dessas biomassas estão sendo 

amplamente estudadas para o uso na produção de cimentos e concretos. Em Minas 

Gerais encontram-se termoelétricas que utilizam cavaco de eucalipto como combustível 

alternativo em substituição ao óleo BPF. Estudos preliminares indicam que as cinzas 

geradas a partir da queima do cavaco de eucalipto não apresentam atividade pozolânica, 

isto é, capacidade de ganho de resistência mecânica a partir de reação do hidróxido de 

cálcio presente no cimento Portland. Devido à relevância do tema investigado, um dos 

mais respeitáveis campos de aplicação do o uso de cinzas de cavaco de eucalipto (CCE) 

é o emprego como estabilizante em misturas para uso em infraestrutura de 

pavimentação rodoviária, devido seu alto percentual de cálcio. Corroborando com a 
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temática, os estudos de Resende et al. (2012), Resende et al. (2013) e Resende et al. 

(2014) indicam que as CCE possuem alto teor de cálcio. Os autores pregam que a cinza 

possa ter um comportamento similar ao da CaOH2 (Cal hidratada) também utilizada 

como reforço de solos para bases de pavimentos rodoviários. 

A CCE não apresenta atividade pozolânica, diferentemente das duas cinzas citadas 

anteriormente (CCA e CBCA). A CCE apresenta teor de cálcio elevado, que o pode 

indicar que a mesma pode vir a apresentar atividade cimentante. Acredita-se que a CCE 

quando finamente moídas e em contato com a água pode vir apresentar ganhos de 

resistência mecânica se em contato com materiais que possuam silício e alumínio e até 

mesmo com CO2. O presente trabalho se justifica devido a possibilidade da utilização 

de um resíduo agroindustrial como material utilizado na superestrutura de pavimentos. 

Outro ponto relevante é que não foram encontrados estudos com o uso de cinzas de 

cavaco de eucalipto de termoelétricas em superestrutura de pavimentos e estudos com 

cinzas de cavaco de eucalipto (CCE), na mistura com solo ainda são incipientes, 

podendo caracterizar este trabalho de pesquisa inédita. 

1.3 OBJETIVO DA TESE 

A presente proposta teve como objetivo geral avaliar o reforço e estabilização de solos 

utilizados em base e sub-base de infraestrutura de pavimentos rodoviários a partir da 

adição de cinza com alto teor de cálcio.  

Entre os objetivos específicos destaca-se: 

a) Estudar as características físicas e os parâmetros de compactação das diferentes 

misturas estabilizadas com cinza de cavaco de eucalipto como substituição parcial ao 

material pulverulento do solo (argila e silte);  

 b) Estudar as diferentes misturas estabilizadas com cinza de cavaco de eucalipto, 

segundo variações dos teores de substituições; 
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c) Avaliar o efeito da cinza de cavaco de eucalipto, nos parâmetros de expansibilidade, 

das diferentes misturas de solo estabilizado; 

d) Avaliar o efeito da cinza de cavaco de eucalipto, nos parâmetros de Índice de Suporte 

Califórnia (ISC), das diferentes misturas de solo estabilizado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Atualmente, o Brasil encontra-se na 7ª posição, comparando com outros países em 

plantações de eucaliptos e pinus com 5,24 milhões de hectares plantados, 

correspondente a 0,6% da área territorial do país. No estudo realizado pela Sociedade 

Brasileira de Silvicultura - SBS (2005), este percentual corresponde à 0,7% do território 

nacional, compreendendo 5,74 milhões de hectares plantados, com cerca de 61% de 

eucaliptos e 31% de pinus, ficando assim o Sudeste com 45%, Sul 35%, Nordeste 13%, 

Centro-Oeste 5%, Norte 4%. Países com maiores plantações florestais são a China e 

Índia, de acordo com estudo realizado pela Organização de Alimentação e Agricultura - 

FAO (2007). A maioria das empresas da região sudeste estão substituindo a utilização 

de madeira proveniente de florestas nativas por aquelas de reflorestamento, que vêm 

assumindo crescente importância no conjunto do agronegócio do país (CENBIO, 2008). 

Na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, 

estão instaladas diversas empresas que adotam caldeiras alternativas, que utilizam 

biomassa como combustível. A caracterização e avaliação físico química das cinzas 

geradas pela lenha de cavaco de eucalipto após combustão em caldeiras pode apresentar 

alguma alternativa viável para destinação final deste passivo ambiental. Estudos 

realizados por RESENDE et al. (2013), apresentaram que a composição química da 

CCE tem predominância de cálcio, com isso acredita-se que a CCE quando acrescida as 

estruturas de pavimentos pode reagir com material silte argiloso melhorando as 

propriedades de capacidade de carga. 
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2.2 PAVIMENTOS 

Segundo MEDINA (1997) apud SILVA (2011), define-se pavimento como sendo uma 

estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a superfície final 

de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos 

do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições de 

rolamento, com conforto, economia e segurança.  

De acordo com SANTANA (1993), pavimento é uma estrutura sobre a superfície obtida 

pelos serviços de terraplanagem com a função principal de fornecer ao usuário 

segurança e conforto, obtidos sob o ponto de vista da engenharia, com a máxima 

qualidade e o mínimo custo. Enquanto, SOUZA (1980) apud SILVA (2011), entende-se 

por pavimento uma estrutura construída após a terraplanegem por meio de camadas de 

vários materiais de diferentes características de resistência e deformabilidade. Esta 

estrutura, assim constituída, apresenta um elevado grau de complexidade no que se 

refere ao cálculo das tensões e das deformações. Nesse sentido, adota-se para este 

estudo a conceitualização de acordo com (SANTANA, 1993, DINIZ, 2009, SILVA, 

2011). Visto que há uma descrição minuciosa da construção após a terraplanagem por 

meio de camadas de vários materiais de diferentes características de resistência e 

deformabilidade. 

Segundo a NBR 7207 (ABNT, 1982), determina dentre as principais funções de um 

pavimento: (i) resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais; (ii) melhorar as 

condições de rolamento quanto à comodidade e à segurança; (iii) resistir aos esforços 

horizontais tornando, mais durável possível, a superfície de rolamento. Quando um 

pavimento é solicitado por uma carga de veículo Q, que se desloca sobre o revestimento 

com uma velocidade V, fica sujeito a uma tensão normal na direção vertical σ0 (de 

compressão) e uma tensão cisalhante na direção horizontal τ0 (de cisalhamento), como 

apontado na (Figura 2.1). As variadas camadas componentes da estrutura do pavimento 

possuem a função de diluir a tensão vertical aplicada na superfície para que o subleito 

receba uma parcela muito inferior desta tensão vertical. A tensão horizontal aplicada na 
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superfície exige que o revestimento possua uma coesão mínima para suportar a parcela 

do esforço de cisalhamento (SANTANA, 1993 apud  SILVA, 2011).  

 
 

Figura 2.1 - Cargas aplicadas em um pavimento 

Fonte: (SANTANA, 1993 apud  SILVA,  2011). 
 

Tradicionalmente, os pavimentos são classificados em Pavimentos flexíveis, 

pavimentos rígidos, pavimentos semi rígidos ou semi flexíveis. Os pavimentos flexíveis 

são constituídos por camadas que trabalham muito ruim à tração, quando comparadas às 

dos pavimentos rígidos (MARQUES, 2002). Todas as camadas sofrem deformações 

elásticas significativas, sob um carregamento aplicado e a carga é distribuída em 

parcelas equivalentes entre suas camadas (PINTO e PREUSSLER, 2002). Na Figura 2.2 

é apresentada uma seção transversal típica de um pavimento flexível. 

Para PEIXOTO e PADULA (2008), o pavimento rígido é constituído por uma placa de 

concreto de cimento Portland que desempenha papel de revestimento e base ao mesmo 

tempo e sub-base que é a camada empregada com o objetivo de melhorar a capacidade 

de suporte do subleito. Muitas vezes a sub-base é chamada de base, e não se menciona a 

sub-base para o pavimento. 

Ainda segundo os autores acima em razão da alta rigidez do concreto, a placa distribui o 

carregamento para uma maior área de solo, quando comparado ao pavimento flexível. 
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Portanto, a maior parte da capacidade estrutural é provida pela própria placa de 

concreto, ao contrário de pavimentos flexíveis, em que a capacidade estrutural é 

atingida por camadas de sub-base, base e revestimento. 

 

 
Figura 2.2 - Seção transversal típica de um pavimento flexível. 

Fonte: (MARQUES,  2002 apud  SILVA,  2011). 

Mediante a importância da placa de concreto no pavimento rígido, a resistência do 

concreto é o fator mais importante no projeto, principalmente de resistência à tração. 

Pequenas variações na sub-base ou subleito têm pouca influência na capacidade 

estrutural do pavimento. As sub-bases podem ser flexíveis estabilizadas 

granulometricamente ou utilizando-se macadame hidráulico ou semi-rígidas 

estabilizadas com cimento, cal ou betume (PEIXOTO e PADULA, 2008). Um exemplo 

de seção característica de pavimento de concreto pode ser visto na Figura 2.3 

MARQUES (2002) sustenta que os pavimentos semi-rígidos podem ser considerados 

uma situação intermediária entre os pavimentos rígidos e flexíveis. É o caso dos 

pavimentos constituídos, nas camadas de base e ou sub-base, por misturas de solo-

cimento, solo-cal, solo-betume, entre outras, que venham a apresentar uma razoável 

resistência à tração. 
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Figura 2.3 - Seção transversal típica de um pavimento rígido 

Fonte: (MARQUES, 2002 apud  SILVA, 2011). 
 

Segundo DINIZ (2009) a estabilização para infraestrutura com o uso da cal é uma 

prática milenar e existem referências de uso da cal para construção de pavimentos pelos 

romanos há mais de dois mil anos (HERRIN e MITCHELL, 1961 apud DINIZ, 2009). 

A algum tempo, a estabilização solo-cal tomou grande impulso e é estudada em vários 

países do mundo, podendo citar como referência (THOMPSON,1966). Segundo 

(LIMA, 1981), houve um crescimento relevante a partir da década de 80, no Brasil, nos 

estudos sobre o uso de solo cimento e de misturas estabilizadas de solo-cal em obras de 

infraestrutura rodoviária. Uma vez que o cimento Portland e a cal são constituídos 

principalmente do elemento químico cálcio, diante disso, uma possibilidade é a 

substituição do cimento Portland ou da cal por resíduos ricos em cálcio. Um resíduo 

rico em cálcio abundante na região Sudeste do País é a cinza de cavaco de eucalipto. 

2.3 COMPACTAÇÃO DO SOLOS 

Para BAPTISTA (1981) apud SILVA, (2011), “compactação é o processo que melhorar 

as propriedades do solo, artificialmente, o peso específico do solo por manipulação, 

agindo-se sob a forma de pressão, compactação ou vibração, de modo que as partículas 
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do solo fiquem em estado de contato coesivo”. A compactação promove o aumento de 

contato entre os grãos e torna o aterro homogêneo, estável e resistente, aumentando 

também sua resistência ao cisalhamento e capacidade de suporte, retratada através do 

ensaio de CBR. Outro aspecto importante é que a compactação reduz a permeabilidade 

e a expansão do solo.  

O método de compactação do solo é empregado em diversas obras de engenharia e em 

particular na pavimentação rodoviária. O tipo de solo disponível dita o processo de 

compactação a ser empregado, definindo a massa específica a ser atingida e seu teor 

ótimo de umidade, buscando reduzir os vazios, a permeabilidade e futuros recalques e 

aumentar a rigidez e a resistência do solo (MOTTA, 2005). 

Na engenharia o processo de compactação foi estudado pelo engenheiro norte-

americano Proctor, 1933, que mostrou que ao se aplicar certa energia de compactação a 

um solo, sua massa específica varia em função da umidade em que o solo se encontre. 

De acordo com a norma NBR 7182 (ABNT, 1986), quando se compacta um solo com 

uma determinada umidade baixa o atrito entre os grãos é muito alto e não se consegue 

uma redução significativa dos vazios e consequentemente da massa específica. 

Aumentando a umidade do solo, a água provoca certo efeito lubrificante entre os grãos, 

promovendo maior acomodação e uma estrutura mais compacta. A partir de certo teor 

de umidade, o mecanismo da compactação não consegue mais reduzir os vazios de ar, 

pois o solo já apresenta um grau de saturação elevado e o ar existente entre os grãos está 

envolvo por água. Executando, portanto, o ensaio de compactação para um solo, com 

teores crescentes de umidade determina-se sua variação de massa específica.  

Com base na literatura o ensaio de compactação deve ser executado para cinco teores 

crescentes de umidade. Para cada teor de umidade determinado utilizando o método da 

estufa, calcula-se a correspondente massa específica aparente seca. Com os resultados 

encontrados traça-se a curva de compactação: teor de umidade versus massa específica 

aparente seca. Geralmente os dois pontos ascendentes do ramo seco constituem uma 

reta e os dois últimos pontos descendentes do ramo úmido, outra reta. Une-se o ponto 

intermediário por uma curva tangente às retas, formando uma parábola, (PINTO, 2002 

apud MARQUES, 2004). 
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Segundo a NBR 7182 (ABNT, 1986), o ensaio para determinação da umidade ótima e 

da massa específica aparente máxima de um solo, ensaio de Proctor Standard (Proctor 

Normal), consiste em compactar o solo num molde cilíndrico padrão, com teores 

crescentes de umidade. A compactação é feita aplicando-se um determinado número de 

golpes em cada camada, com um soquete de dimensões, peso e altura de queda 

especificada. Conforme ilustrado na Equação (1). 

      (1) 

Onde:  

Ec = energia de compactação em Kg.m/m3; 

M = massa do soquete em kg; 

H = altura de queda do soquete em m; 

Ng = número de golpes por camada; 

Nc = número de camadas; 

V = volume de solo compactado em m3. 

2.4 ESTABILIZAÇÃO SOLO CIMENTO 

Os solos expansivos causam danos significativos às estruturas e estradas por 

encolhimento cíclico e inchaço dentro da zona ativa. Convencionalmente, o 

comportamento de mudança de volume do solo é medido usando características de 

encolhimento ou características de inchaço (JAYASREE et al., 2015). Os materiais 

reciclados são considerados boas escolhas, desde que resultem em tratamento efetivo de 

solo expansivo (PUNTHUTAECHA et al., 2016). 
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Segundo CRISTELO (2001), o procedimento utilizando solo-cimento no Brasil é 

empregado em pavimentação desde a década de 40. São mais de 70 anos de experiência 

brasileira com o processo de solo-cimento. A estabilização solo-cimento é o produto 

obtido pela compactação e cura de uma mistura de solo, cimento e água, de modo a 

atender os critérios de estabilidade e durabilidade exigidos. 

Segundo MARAGON E MARQUES, 2000 apud DINIZ, 2009, o procedimento de 

estabilização do solo-cimento ocorre a partir do incremento de reações químicas que são 

geradas na hidratação do cimento. Durante o processo de estabilização do solo-cimento, 

ocorrem dois tipos de reações: as reações de hidratação do cimento e as reações entre os 

argilominerais e a cal liberada na hidratação do cimento (C3S, β-C2S, C3A, C4AF + 

H2O). Estas reações podem ser exemplificadas da seguinte forma: 

Reações de hidratação do cimento: 

 C3S + H2O → C3S2Hx (gel hidratado) + Ca(OH)2 

 Ca(OH)2 → Ca++ + 2(OH)- 

 Se o pH da mistura abaixar: C3S2Hx → CSH + Cal 

Reações entre a cal gerada na hidratação e os argilominerais do solo: 

 Ca ++ + 2(OH)-  + SiO2 (Sílica do solo) → CSH 

 Ca++ + 2(OH)- + Al2O3 (Alumina do solo) → CAH 

De acordo com a literatura (MARAGON E MARQUES, 2000 apud DINIZ, 2009), as 

últimas reações são chamadas pozolânicas e ocorrem em velocidade mais lenta. O C-S-

H é um composto cimentante semelhante ao C3S2Hx. Segundo os mesmos autores, nos 

solos argilosos a reação da cal gerada na hidratação e os argilominerais ocasionam uma 

queda no PH da mistura, atrasando o processo de endurecimento do cimento, mas é 

possível ocorrerem reações sucessivas, entretanto as reações de hidratação do cimento 

são as mais relevantes e respondem pela maior parte da resistência final obtida para a 

mistura. Para os solos argilosos a resistência devido às reações pozolânicas se dá à custa 
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de um decréscimo de contribuição da matriz cimentante. Para os solos granulares 

desenvolvem-se vínculos de coesão nos pontos de contato entre os grãos, semelhante ao 

concreto, porém o ligante não preenche todos os espaços. 

Estudos com solo-cimento utilizam ensaios realizados com uma mistura de solo-

cimento e água, seguida de interpretação dos resultados por meio de critérios pré-

estabelecidos. Segundo a norma NBR 12.253 (ABNT, 1990b), em 1941, a Associação 

Brasileira de Cimento Portland, ABCP publicou métodos análogos aos publicados em 

1944 e 1945 pela American Society for Testing and Material, ASTM e American 

Association of State Highway Officials, AASHO respectivamente.  Porem em 1962, 

foram realizadas algumas alterações, dando origem à norma Simplificada de Dosagem 

Solo-Cimento. Na década de 90, após estudos apresentados pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT surgiu à nova norma em 1990. 

De acordo com a norma NBR 12.253 (ABNT, 1990b),  os solos utilizados como base e 

sub-base de pavimento em solo-cimento são limitados aos tipos A1, A2, A3 e A4, 

conforme sistema de classificação da Highway Research Board - HRB. Os solos 

argilosos e siltosos podem descartados por dificuldades no processo de execução e por 

requererem teores elevados de cimento, o que elevaria o custo da obra, tornando-se 

assim fator indesejado. 

2.5 CINZAS COMO ESTABILIZADOR DE SOLOS 

Segundo Rios et al. (2014) a melhoria do solo por cimentação é uma técnica 

amplamente utilizada devido à facilidade de aplicação e custo relativamente baixo. 

Contudo, até à data, não existe uma compreensão global do comportamento do solo 

artificialmente cimentado no que se refere à sua dosagem, pelo que, na prática, as 

metodologias continuam a basear-se em cenários anteriores e não em fatos científicos. 

Lekha et al. (2015) estudou a estabilização de solos de baixa resistência com cinzas 
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volantes e observou-se que os limites de consistência, densidade seca, resistência à 

compressão e CBR foram melhorados para o solo tratado, com períodos de cura de 1, 7 

e 28 dias. 

Eberemu (2013) realizou ensaios laboratoriais num solo laterítico avermelhado, tratado 

com até 12% de cinzas de bagaço de cana de açúcar (CBCA), para avaliar a sua 

adequação em aplicações de barreiras de contenção de resíduos. As amostras de solo 

foram preparadas utilizando quatro energias de compactação (isto é, Proctor reduzido, 

Proctor padrão, Padrão Oeste Africano ou Proctor intermediário e modificado) a -2, 0, 2 

e 4% de teor de água de moldagem do teor de umidade ótimo. Foram realizados ensaios 

de resistência à compressão não confinada. Os resultados obtidos mostraram que a 

resistência à compressão não confinada melhorou com tratamento de cinzas de bagaço 

até 8%. 

Mishra (2012) realizou uma tentativa para melhorar as propriedades de resistência 

mecânica do solo argiloso para ser usado como sub-base usando cinzas volantes 

localmente disponíveis como aditivos ou cal. (MISHRA, 2012) observou que a adição 

de 3% de cal, juntamente com 30% de cinzas volantes em peso de solo virgem, 

apresentou uma notável melhora nos valores do Índice Suporte Califórnia (CBR). O 

valor CBR do solo argiloso virgem saturado (após 4 dias de cura) foi de 2,3%. Por outro 

lado, o solo misturado com 30% de cinzas volantes e 3% de cal por peso, o CBR 

aumentou para 55,8% após 8 dias de cura úmida no ar com 4 dias adicionais de imersão 

(total de 12 dias de cura). Além disso, observou-se que o solo misturado com 30% de 

cinzas volantes e 2% de cal, o CBR aumentou para 48% após o mesmo total de 12 dias 

de cura, o que foi 21 vezes o valor CBR do solo virgem. 

Cristelo et al. (2013) estudou os efeitos de ativadores alcalinos baseados em sódio e 

cinzas volantes na estabilização do solo. Foi utilizado o ensaio de resistência à 

compressão não confinado, a eficácia deste aglutinante é comparada com a de um 

aglutinante comum à base de cimento. A influência da razão ativador/cinza, razão óxido 

de sódio e cinza e concentração de hidróxido de sódio também foi analisada. Foram 

utilizadas concentrações de hidróxido de sódio de 10, 12,5 e 15 Mol/l para as amostras 

ativadas alcalinas (AA), com razões ativador/cinza entre 1 e 2,5 e percentagens de 
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cinzas de 20, 30 e 40% relativamente aos sólidos totais (solo + cinza). A resistência à 

compressão não confinado foi determinada em períodos de cura de 7, 28, 90 e 365 dias, 

e as misturas mais efetivas foram analisadas para mineralogia com DRX. Os resultados 

mostraram um claro aumento na resistência com diminuição da relação ativador / cinza 

(até um máximo de 43,4 MPa), o que é um resultado positivo, já que o ativador é o 

componente mais caro da mistura. 

Pesquisas  foram realizadas com cinzas volantes para estabilização de diferentes tipos 

de solos, incluindo o solo de BC (LEKHA et al., 2015). Leelavathamma e Pandian 

(2005) estudaram em cinzas volantes em sistema em camadas e observou-se que as 

cinzas volantes melhoram o CBR devido à reação pozolânica das cinzas volantes. 

Segundo Pandian e Krishna (2001 e 2003) a adição de cinzas volante ao solo resulta em 

melhora significativa na CBR, devido ao efeito pozolânico e, portanto, pode ser usado 

como material de base para pavimentos. A presença de cálcio em cinzas volante resulta 

na reação pozolânica que leva a uma maior CBR do que as cinza com baixo teor de 

cálcio. 

Com isso, acredita-se que as cinzas geradas em caldeiras de termoelétricas a cavaco de 

eucalipto, por apresentarem alto teor de cálcio podem obter sucesso na aplicação como 

reforço de base e sub-base rodoviária.  

2.6 CINZA DE CAVACO DE EUCALIPTO 

A mesorregião de Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro no estado de Minas Gerais e o 

interior do Estado de São Paulo possuem diversas indústrias que utilizam caldeiras 

alimentadas com cavaco de eucalipto (RESENDE et al. 2014). As cinzas de cavaco de 

eucalipto (CCE), no Brasil e no mundo, ainda possuem destinação incerta. O estudo de 

cinzas como pozolanas é um caminho optado por diversos pesquisadores. Geralmente 

cinzas de termoelétricas possuem alto teor de óxido de silício em grande parte amorfo, 

como é o caso da cinza de casca de arroz. Outros resíduos como a sílica ativa (fuligem 
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do filtro de fornos para a produção de ferro-silício), as cinzas volantes (fuligem do filtro 

de termoelétricas a carvão mineral), as cinzas de bagaço de cana de açúcar (fuligem do 

filtro de termoelétricas/caldeiras a biomassa de bagaço de cana de açúcar) possuem alto 

teor de óxido de silício SiO2 amorfo. Esses materiais, como dito anteriormente podem 

ser usados com pozolanas, pois o óxido de silício SiO2 amorfo possui grande facilidade 

de reagir com o hidróxido de cálcio liberado no processo de hidratação do cimento 

Portland. 

A utilização desse tipo de material na produção de cimentos e concretos é de grande 

valia sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que o uso de cinzas na produção de 

cimentos e concretos reduz o consumo de clínquer (produto da sinterização/fusão de 

calcário, argila e outros constituintes com menores proporções). A produção de clínquer 

pela indústria cimenteira é um dos maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito 

estufa em escala mundial. O segundo aspecto é que concretos produzidos com 

pozolanas geralmente se apresentam mais duráveis, isto se deve ao fato das cinzas 

geralmente serem extremamente finas, e por isso produzirem um concreto menos 

poroso, as pozolanas/cinzas reagem mais lentamente produzindo um menor calor de 

hidratação, com isso produzido concretos menos porosos e entre outros. 

Naturalmente, a aplicação obvia das cinzas de cavaco de eucalipto é a utilização como 

pozolana para a produção de cimentos e concretos, a não ser por um detalhe, as cinzas 

de cavaco de eucalipto citadas na literatura apresentam alto teor de óxido de cálcio e 

baixo, quase desprezível teor de oxido de silício. 

Resende et al. (2013) estudou o efeito da incorporação de cinzas de cavaco de eucalipto 

(CCE) como material cimentício suplementar. Concluiu através de ensaios que a CCE 

não apresenta atividade pozolânica, mas apresentava reatividade e um efeito de 

preenchimento dos poros podendo ser considerada um material cimentante. Em seus 

estudos, (RESENDE et al., 2013), apresentou que a CCE estudada tinha elevado teor de 

cálcio e baixo teor de silício. 

Vieira et al. (2005) avaliaram a incorporação de CCE em cerâmica argilosa e os 

resultados mostraram que a incorporação de 10% em peso de cinzas de lenha de 
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eucalipto melhorou as propriedades da cerâmica argilosa uma vez que a plasticidade foi 

otimizada, a absorção de água diminuiu e a resistência mecânica aumentou. Melo et al. 

(2011) analisaram a possibilidade de uso da CCE em concreto como substituição em 

volume do agregado miúdo, mas não obtiveram sucesso, uma vez que houve uma 

diminuição da resistência mecânica à compressão em relação ao material de referência. 

Tendo em vista inexpressiva literatura sobre o tema para a destinação nobre para a cinza 

de cavaco de eucalipto, pesquisas sobre aplicações das cinzas de eucalipto se fazem 

necessárias. Devido ao seu alto teor de cálcio a aplicação como pozolana não é viável 

como dito anteriormente, por isso surgiu a ideia da utilização em alguma aplicação da 

Cal hidratada. Dentro da temática de Geotecnia, uma aplicação seria no reforço de solos 

para confecção de bases, sub-base e reforço de subleitos rodoviários. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliar o potencial da cinza de cavaco de eucalipto (CCE) como reforço de solos 

para obras de pavimentação, o presente trabalho propôs o fluxograma da Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 - Fluxograma dos experimentos 

 

Na Tabela 3.1 são apresentados o numero de ensaios de argila misturada com cinza em 
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diferentes porcentagens 0%, 5%, 10% e 20% realizados no trabalho experimental: 

compactação, umidade, expansão e CBR. 

Tabela 3.1 - Ensaios material argila e cinza 

Número de ensaios executados 

Amostras 
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%
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ct
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U
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ad

e 
%

 

E
xp
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sã

o 
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C
B

R
 %

 

Energia de 
compactação 

0 6 6 6 6 Normal 
0 6 6 6 6 Intermediário Argila pura 
0 6 6 6 6 Modificado 
5  6 6 6 
10  6 6 6 
15  6 6 6 

Argila/cinza 

20  6 6 6 

Normal 

5  6 6 6 
10  6 6 6 
15  6 6 6 

Argila/cinza 

20  6 6 6 

Intermediário 

5  6 6 6 
10  6 6 6 
15  6 6 6 

Argila/cinza 

20  6 6 6 

Modificado 

Total de 
ensaios 

- 18 90 90 90 306 

Fonte: Próprio autor 

Na Tabela 3.2 são apresentados o numero de ensaios de silte misturada com cinza em 

diferentes porcentagens 0%, 5%, 10% e 20% realizados no trabalho experimental: 

compactação, umidade, expansão e CBR. 

Na Tabela 3.3 são apresentados o numero de ensaios de bica corrida misturada com 

argila em diferentes porcentagens 0%, 5%, 10% e 20% realizados no trabalho 

experimental: compactação, umidade, expansão e CBR. 

Na Tabela 3.4 são apresentados o numero de ensaios de bica corrida misturada com silte 

em diferentes porcentagens 0%, 5%, 10% e 20% realizados no trabalho experimental: 
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compactação, umidade, expansão e CBR. 

Na Tabela 3.5 são apresentados o numero de ensaios de resistência à tração na flexão 

em diferentes porcentagens 0%, 5%, 10% e 15%. 

Tabela 3.2 - Ensaios material silte e cinza 

Número de ensaios executados 

Amostras 
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C
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R
 %

 

Energia de 
compactação 

0 6 6 6 6 6 Normal 
0 6 6 6 6 6 Intermediário Silte puro 
0 6 6 6 6 6 Modificado 
5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Silte/ cinza 

20   6 6 6 

Normal 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Silte/cinza 

20   6 6 6 

Intermediário 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Silte/cinza 

20   6 6 6 

Modificado 

Total  - 18 18 90 90 90 306 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 3.3 - Ensaios material bica corrida e argila  

Número de ensaios executados 

Amostras 
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C
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Energia de 
compactação 

0 6 6 6 6 6 Normal 
0 6 6 6 6 6 Intermediário Bica corrida pura 
0 6 6 6 6 6 Modificado 
5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica 
corrida/argila 

20   6 6 6 

Normal 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica corrida/ 
argila 

20   6 6 6 

Intermediário 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica corrida 
/argila 

20   6 6 6 

Modificado 

Total  - 18 18 90 90 90 306 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 3.4 - Ensaios material bica corrida e silte 

Número de ensaios executados 

Amostras 
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C
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 %

 

Energia de 
compactação 

0 6 6 6 6 6 Normal 
0 6 6 6 6 6 Intermediário Bica corrida pura 
0 6 6 6 6 6 Modificado 
5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica corrida/silte 

20   6 6 6 

Normal 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica corrida/ silte 

20   6 6 6 

Intermediário 

5   6 6 6 
10   6 6 6 
15   6 6 6 

Bica corrida /silte 

20   6 6 6 

Modificado 

Total - 18 18 90 90 90 306 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 3.5 - Ensaios de resistência à tração na flexão. 

Ensaios de resistência à tração na flexão 
Idades (dias) 

Amostras Porcentagem (%) Quantidades 
50  200  

0 20 10 10 

5 20 10 10 

10 20 10 10 
Argila/cinza 

15 20 10 10 

0 20 10 10 

5 20 10 10 

10 20 10 10 
Silte/cinza 

15 20 10 10 

Total de ensaios - 160 - - 

Fonte: Próprio autor 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Silte 

Para o ensaio experimental da pesquisa, utilizou-se um tipo de solo caracterizado 

visualmente como silte, que foi proveniente de um talude localizado à rua senhora do 

porto s/n localizada no bairro Betânia  em Belo Horizonte. A escavação do talude foi 

realizada com uma máquina retro escavadeira hidráulica, o corte do talude pode ser 

observado na Figura 3.2. Na Figura 3.3 está ilustrado o mapa de localização de coleta de 

amostra de solo silte. 
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Figura 3.2 - Jazida de coleta do silte 

 

 
Figura 3.3 - Localização da jazida de coleta do silte 
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3.1.2 Argila 

Para o ensaio experimental da pesquisa, utilizou-se um tipo de solo caracterizado 

visualmente como argila, que foi proveniente de uma da escavação do tubulão 

localizada no campus II CEFET-MG, localizado na Avenida Amazonas nº 7675, Bairro 

Nova Gameleira em Belo Horizonte, apresentado na Figura 3.4. Na Figura 3.5 está 

ilustrado o mapa de localização de coleta de amostra de solo argila. 

 
Figura 3.4 - Escavação coleta da argila 
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Figura 3.5 - Escavação coleta da argila 

 

3.1.3 Cinza de cavaco de eucalipto 

As amostras de cinzas em estudo foram coletadas na planta industrial de Nestlé S/A, 

indústria do setor alimentício do município de Ibiá - Minas Gerais, Brasil. A Nestlé 

utiliza caldeiras com queima de lenha de Eucalipto em todas as suas unidades em Minas 

Gerais, interior de São Paulo e demais regiões do Brasil. A caldeira utilizada na 

empresa utilizada filtros tipo manga para recolhimento da CCE. 

Os filtros mangas possuem cilindros que permitem a passagem do ar retendo as 

partículas sólidas. O processo de filtragem é a seco, assim a CCE não entra em contato 

com a água. Na Figura 3.6 é possível observar o ponto de coleta da CCE nos recipientes 

cilíndricos em aço acoplados abaixo da estrutura cônica (funil). Após a coleta, a CCE 

residual foi condicionada em bombonas plásticas de polietileno impermeáveis a unidade 

com capacidade de 50 litros cada embalagem. 
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Figura 3.6 - Ponto de coleta da CCE 

3.1.4 Água 

A água utilizada nos procedimentos experimentais da pesquisa foi a que abastece o 

laboratório de tecnologia dos pavimentos e ferrovia e os demais laboratórios do 

CEFET-MG, proveniente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA 

empresa responsável pelo tratamento e distribuição de água potável à região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Coleta, homogeneização e armazenamento 

Para o presente trabalho foram coletados cerca de 1.600kg dos solos, sendo 800kg de 

argila e 800kg de silte no mês de junho de 2012, que foi levado ao CEFET-MG e 

preparado para secar em local coberto, à sombra, sobre lona plástica. Após a secagem, 
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foram armazenados em silos no laboratório de solos conforme Figura 3.7. O solo foi 

secado por um período de um mês. 

 
 

Figura 3.7 - Amostras dos solos argila (a) e silte (b) em local coberto 

 

Após a secagem, o solo foi totalmente destorroado, peneirado na peneira de número 4, 

abertura de 4,8mm, com 100% do material passante por esta peneira, destorroado e 

peneirado. O material foi acondicionado em recipientes plásticos com volume de 200 

litros, de modo a evitar umidade e contaminações com outros materiais. Foram retiradas 

três amostras representativas para a realização dos ensaios de caracterização do solo. 

Todos os ensaios foram realizados segundo as normas da ABNT, entre eles: (i) Análise 

granulométrica segundo a NBR 7181/1984; (ii) determinação dos limites de liquidez 

segundo NBR 6459/1984; (iii) limite de plasticidade segundo a NBR 7180/1984; e (iv) 

massa específica dos grãos segundo a NBR 6508/1984. 

3.2.2 Caracterização dos materiais  

A argila, o silte e a cinza de cavaco de eucalipto foram caracterizadas por meio de 

análise visual, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrometria de difração 

de raios-X (DRX), espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) e granulometria a 

laser (GL). Os ensaios de caracterização citados foram selecionados com o objetivo de 

caracterizar os materiais, principalmente quanto a composição química, morfologia e 
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tamanho das partículas. 

A microscopia foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com pressão 

variável de bancada com magnificação de 15x até 30.000x com zoom digital 2x e 4x 

com tensão de aceleração de 15 kV com detector BSE (backscattered elétrons - elétrons 

retroespalhados). O microscópio utilizado foi da marca Hitashi Modelo TM 3000 e pode 

ser observado na Figura 3.8. 

 
                         

Figura 3.8 - Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

A espectrometria de difração de raios-X foi realizada em equipamento com tubo de 

raios-X de Cobre (Cu) com tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 30 mA com 

modo continuo de varredura variando 2θ de 5° a 90° com velocidade de 2º/min. O 

equipamento utilizado foi da Marca Shimadzu Modelo XRD-7000 (Figura 3.9). A 

amplitude e quantidade dos picos indicam a tendência cristalina ou amorfa da amostra. 

O ensaio possibilita uma medida qualitativa a partir da identificação dos constituintes da 

amostra. Para analisar os difratrogramas gerados nos ensaios foi utilizada a versão 

demonstrativa do software Match! e o banco de dados Crystallography Open Database 

Inorganic, revisão 173445 (COD-Inorg REV173445 2016.01.04). 
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Figura 3.9 - Difratometro de raios-X 

 

A espectrometria de fluorescência de raios-X foi realizada com ar atmosférico e 

colimador de 10 mm. O equipamento utilizado foi da Marca Shimadzu Modelo EDX-

720, apresentado na Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Espectrômetro de fluorescência de raios-X 

 

A granulometria a laser foi realizada em meio líquido com água como fluído sem uso de 

disperso via líquida e uso de ultrassom durante 60 segundos. A cinza foi adicionada até 

a obtenção de obscuração de 10%. O equipamento foi um analisador de tamanho de 

partículas por difração de laser da Marca Cilas Modelo 1090, mostrado na Figura 3.11. 

 

 
                             

Figura 3.11 - Granulometro a laser 

. 
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A massa específica dos materiais foi determinada pelo método proposto pela NM 23 - 

Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica que 

estabelece o método de determinação da massa específica de cimento Portland e outros 

materiais em pó, por meio do frasco volumétrico de Le Chatelier (Figura 3.12). A massa 

específica do material foi calculada com a Equação 3.1. 

V

m
       (3.1) 

onde: 

ρ é a massa específica do material ensaiado, em gramas por centímetro cúbico; 

m é a massa do material ensaiado em gramas; 

V é o volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2 - V1), em centímetros 

cúbicos. 

O resultado deve ser a média de pelo menos duas determinações que não difiram entre 

si em mais do que 0,01g/cm3. Deve ser expresso com duas casas decimais. 

 

 
                           

Figura 3.12 - Frasco volumétrico Le Chatelier 
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3.2.3 Índice de plasticidade 

Para a determinação do Índice de plasticidade é necessário primeiramente determinar o 

limite de liquidez. O primeiro passo na determinação do limite de liquidez foi 

calibração do aparelho de Casagrande, para isso foi utilizado um calibrador do aparelho 

que possui 1cm de espessura. Este calibrador foi posicionado de forma a conseguir 

verificar a altura do ponto mais elevado à base da concha. 

Após essa etapa de calibração, foi transferido com auxílio de uma espátula a amostra 

para a concha do aparelho de Casagrande e foi regularizada a superfície com 

movimento de vai e vem da espátula de forma a se obter uma camada com espessura de 

10 mm na seção mais profunda. Então, após verificada a espessura da camada por meio 

de observação foi realizada uma ranhura ao longo do plano de simetria da concha, 

utilizando-se o cinzel de Casagrande, que foi mantido normal à concha no ponto de 

contato durante o movimento.  

Após, a concha foi colocada no aparelho com cuidado para evitar choques. A manivela 

de impacto foi girada com velocidade aproximada de dois giros por segundo e foram 

contados os golpes necessários para a ranhura fechar 1 cm. Foram coletados 

aproximadamente 20 g de solo junto às bordas, que se uniram para posterior 

determinação da umidade. 

A amostra ensaiada foi misturada novamente ao restante do material preparado, ao qual 

se adicionou um pouco de água para aumentar a umidade e, em seguida, homogeneizou-

se a pasta novamente; este procedimento foi repetido cinco vezes, para se obter 5 pares 

de valores de umidade em relação ao número de golpes efetuados. Com os resultados 

foi traçado um gráfico e determinada a umidade correspondente à 25 golpes. 

O segundo passo para determinar o Índice de plasticidade é determinar o limite de 

plasticidade. O limite de plasticidade (LP) é a menor umidade do solo para moldar um 

bastão de 3 mm de diâmetro sobre uma placa de vidro som o solo fragmentar. No início 

da fragmentação do bastão por perda de umidade, o ensaio é interrompido e é coletada 

uma porção do bastão no local da fratura para determinar a umidade. 
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O Índice de plasticidade foi determinado pela subtração do limite de liquidez pelo limite 

de plasticidade. 

3.2.4 Compactação 

As análises para a determinação do comportamento mecânico do solo puro e das 

misturas solo-cinza, desenvolveram-se segundo as etapas apresentadas a seguir: 

A Compactação, Expansão e CBR, para todas as misturas com um estabilizante, ou seja, 

o solo puro e os diferentes percentuais de estabilizantes; 5, 10, 15% de cinza em relação 

à massa do solo seco. Os ensaios de compactação foram realizados com os três tipos de 

energia de compactação do Proctor normal, Intermediário e modificado, conforme 

especificado pela ABNT - NBR 7182/86. O método foi desenvolvido por Ralph Proctor 

em 1933, sendo normatizada nos Estados Unidos pela A.A.S.H.O - American 

Association of State Highway Officials. 

O ensaio consiste em compactar uma porção de solo em um cilindro com volume 

conhecido, fazendo-se variar a umidade de forma a obter o ponto de compactação 

máxima no qual obtém-se a umidade ótima de compactação. O ensaio pode ser 

realizado em três níveis de energia de compactação, conforme as especificações da 

obra: normal, intermediária e modificada. As Figuras a seguir ilustram os 

procedimentos de compactação realizados.  Os principais equipamentos são almofariz e 

mão gral com borracha, peneira abertura de malha 4,8mm, balança, régua metálica, 

molde cilíndrico com base e colarinho, soquete cilíndrico extrator de amostras, cápsulas 

para determinação de umidade e estufa.  

Para a realização do ensaio toma-se uma certa quantidade de material seco ao ar e faz-se 

o destorroamento até que não haja torrões maiores que 4,8mm e peneira-se a amostra na 

peneira no.4 (4,8mm) e em seguida determina-se sua umidade higroscópica. Adiciona-

se água à amostra até se verificar uma certa consistência, atentando-se para uma perfeita 

homogeneização da amostra. Após, compacta-se a amostra no molde cilíndrico em 3 

camadas iguais (cada uma cobrindo aproximadamente um terço do molde), aplicando-se 
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em cada uma delas os golpes distribuídos uniformemente sobre a superfície da camada, 

com o soquete caindo de 0,305m. Remove-se o colarinho e a base, aplaina-se a 

superfície do material à altura do molde e pesa-se o conjunto cilindro + solo úmido 

compactado. Retira-se a amostra do molde com auxílio do extrator, e partindo-a ao 

meio, coleta-se uma pequena quantidade para a determinação da umidade. Desmancha-

se o material compactado até que possa ser passado pela peneira no.4 (4,8mm), 

misturando-o em seguida ao restante da amostra inicial (para o caso de reuso do 

material). Adiciona-se água à amostra homogeneizando-a (normalmente acrescenta-se 

água numa quantidade da ordem de 2% da massa original de solo, em peso). Repete-se 

o processo pelo menos por mais quatro vezes. 

Na Figura 3.13 é possível observar o acréscimo de água em uma das amostras para 

alcançar a umidade desejada. 

 

 
                             

  Figura 3.13- Acréscimo de umidade às amostras 

 

Na Figura 3.14 é possível observar o molde e soquete de compactação do solo. A 

compactação foi realizada manualmente como preconiza a NBR 7182 (1986). 
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 Figura 3.14 - Dispositivos dos ensaios de compactação 

 

Na Figura 3.15 é possível observar o processo de arrasamento do corpo de prova após 

compactação. 

 
                            

Figura 3.15 - Arrasamento do volume do cilindro compactado 
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3.2.5 Expansão e CBR 

Após o ensaio de compactação, todos os cilindros foram conduzidos para os ensaios de 

expansão e Índice Suporte Califórnia (ISC), ou também conhecido como California 

Bearing Ratio (CBR), realizados segundo o prescrito pela NBR 9895/87. Após a 

compactação foi colocado um prato perfurado com haste ajustável e um par de 

sobrecargas de 4,536kg sobre o solo. Em seguida os cilindros foram levados para o 

tanque de saturação onde receberam um tripé portando um relógio comparador de 

resolução de 0,01mm. A Figura 3.16 ilustra os equipamentos empregados nos ensaios 

de expansão e CBR, conduzidos para todas as amostras. 

Os cilindros permanecem no tanque de saturação durante um período de 4 dias com 

leituras feitas a cada 24 horas conforme especificado pela NBR 9895/87 e ME 049/94, 

conforme Figura 3.17. Após 4 dias de saturação, os cilindros são retirados do tanque 30 

minutos antes do ensaio de CBR, para escorrer o excesso de água. Os ensaios de CBR 

foram realizados para todos os corpos de prova em prensa automatizada e micro 

processada, marca EMIC, com célula de carga de 5.000Kgf. Com uma aplicação de 

carga com velocidade de 1,27 mm/min, quando atingir uma carga de aproximadamente 

45 N, a carga e o deslocamento será zerado pelo software, controlada pelo medidor de 

deslocamento digital LVDT, após este procedimento continuará até atingir 12,7mm de 

penetração, conforme NBR 9895/87. 
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Figura 3.16 - Aparatos para  ensaio de compactação dos corpos de prova de CBR 

 

  
                

Figura 3.17 - Cilindros no tanque de saturação 

3.2.6 Resistência à flexão 

Para verificar a atuação da cinza de cavaco de eucalipto nas misturas de solos foram 

realizados ensaios de flexão. Para verificar a influência da adição da CCE ao solo foram 
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utilizadas as misturas de argila com 0, 5, 10 e 15% de CCE e as misturas de silte com 0, 

5, 10 e 15% de CCE. Ressalta-se que por entender que o material pulverulento que irá 

influenciar no comportamento microestrutural das misturas, não foi realizado os ensaios 

de flexão com as misturas de bica corrida.  

Foram confeccionados corpos de prova nas dimensões de 20 mm de largura, 60 mm de 

comprimento e espessura aproximada de 16mm. As misturas de solo e cinzas foram 

preparadas na umidade ótima de compactação. Os corpos de prova foram obtidos pela 

pesagem de 20 g das misturas solo e cinzas na umidade determinada. Após as massas 

medidas, o material foi colocado no molde onde foi aplicado um carregamento de 37kN. 

Na Figura 3.18 é possível observar a cuba utilizada para a mistura dos solos finos com a 

CCE. É possível, também, observar o molde utilizado para compactar a mistura 

estabilizada. 

 
               

Figura 3.18 - Aparato para moldagem dos corpos de prova de prismas do solo 

 

Na Figura 3.19 são apresentados os prismas moldados com as misturas de solo e CCE 

utilizados para os ensaios de flexão. Visualmente, com vista desprovida de lentes de 

aumento, é possível observar uma superfície regular e uniforme. 
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              Figura 3.19 - Corpos de prova de prismas de solo 

 

O ensaio de resistência à tração na flexão foi realizado segundo especificações da NBR 

13279 (ABNT, 2005). Os corpos-de-prova foram posicionados nos dispositivos de 

apoio do equipamento de ensaio que estão distantes entre si 50 (60,0 ± 0,5) mm e a 

carga foi aplicada centralizada entre os apoios, de modo que a face rasada não entrou 

em contato com os dispositivos de apoio, nem com o dispositivo de carga. Aplicou-se 

então uma carga na velocidade de (50) N/s até a ruptura do corpo-de-prova. A 

resistência à tração na flexão é calculada de acordo com a equação 3.2. 

2

5,1

hb

LF
R f

f 


      (3.2) 

Onde: 

Rf = resistência à tração na flexão, em MPa; 

Ff = carga aplicada verticalmente no centro do EPC em N; 

L = distância entre os suportes, em mm; 

b = largura do corpo de prova; 

h = altura do corpo de prova. 

Na Figura 3.20 é apresentado o dispositivo e o equipamento utilizado na determinação 

da resistência à tração na flexão dos corpos de prova utilizados em base e sub-base  de 
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pavimentos rodoviários. 

 

 
 

Figura 3.20 - Equipamento e dispositivo para o ensaio de flexão 

3.2.7 Análise da microestrutura das misturas 

Para avaliar a microestrutura das misturas de solo com CCE foram realizados os ensaios 

de microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X. Para os ensaios de 

microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X foram utilizadas as mesmas 

misturas usadas nos ensaios de flexão. Os ensaios de microscopia eletrônica de 

varredura foram realizados com os corpos de prova após o rompimento na máquina de 

flexão, verificando a superfície das faces de moldagem e as faces de ruptura. 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em microscópio eletrônico de 

bancada baixo vácuo da marca Hitashi modelo TM3000 com detectores de elétrons 

retroespalhados e aceleração variável (5kV e 15kV). Esse ensaio foi utilizado para 

verificar a interface entre as partículas e estimar a adesão entre as mesmas. 

A mineralogia da amostra foi determinada por meio da técnica de difração de raios X, 
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realizada com equipamento SHIMADZU, modelo XRD-7000, operando com radiação 

k-alfa de Cu (40kV/30mA), 2ϴ de 10º a 80º, passo de 2º/min. Para a análise e 

interpretação dos resultados, foi utilizado o software Match! 3. A intenção com esse 

ensaio foi identificar a formação de novos constituintes com a adição de CCE aos solos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Na Figura 4.1 é possível observar imagens das CCE, Argila e Silte obtidas por 

equipamento fotográfico convencional. É possível observar a diferença de coloração dos 

materiais. A CCE, apresentada na Figura 4.1 (a), possui fibras pretas, aparentemente 

constituídas de matéria orgânica fibrosa não completamente queimada e partículas 

pulverulentas (pó) em tons da cor cinza e acredita-se que essas partículas são originadas 

de uma queima mais completa dos cavacos de eucalipto. A argila, apresentada na Figura 

4.1 (b), apresentou um tom mais avermelhado, acredita-se que essa coloração é devido a 

origem mineralógica da argila e também por uma possível presença de oxido de ferro. O 

silte, apresentada na Figura 4.1 (c), apresentou um tom mais amarelado, acredita-se que 

essa coloração é devido a origem mineralógica da silte e também por uma possível 

presença de óxido de alumínio. 

Na Figura 4.2 é apresentada imagem da CCE realizada no MEV. É possível observar 

particulados heterogêneos, tanto em morfologia quanto em dimensões, com a presença 

de fibras longas delgadas e comparando com a escala de 1 mm abaixo da imagem, 

percebe-se que estas fibras podem chegar ao comprimento de até 0,2 mm. 

Na Figura 4.3 é possível observar uma fibra aparentemente com queima incompleta. É 

possível observar estruturas similares a de fibras vegetais constituídas por celulose e 

lignina. 
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(a)      (b) 

 
(c) 

Figura 4.1 - Imagens das CCE, Argila e Silte 

 

 
Figura 4.2 - Imagem da CCE in natura com aumentos de 100x 
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Figura 4.3 - Imagem da CCE com fibra aparentemente com queima incompleta 

 

Na Figura 4.4 é possível observar, também, particulados heterogêneos da CCE com a 

presença de: (a) estruturas equidimensionais com forma próxima a de uma esfera e com 

certa porosidade aberta na superfície, (b) partículas alongadas com a presença de arestas 

não tão agudas e com certa porosidade aberta na superfície e (c) partículas 

equidimensionais com a presença de arestas mais agudas e aparentemente com 

porosidade aberta inferior as partículas (a) e (b). As partículas (a) e (b) apresentam uma 

estrutura do tipo esponjosa. 

Na Figura 4.5 é apresentada uma ampliação da Figura 4.4 no ponto (a) indicado na 

região central da figura. É possível observar a estrutura com porosidade aberta. 

Acredita-se que pela elevada porosidade e a forma esférica da partícula trata-se de um 

material amorfo, o que do ponto de vista de reatividade é interessante.  

Na Figura 4.6 são apresentadas imagens da argila com magnitude de 500 vezes. É 

possível observar partículas com formas equidistantes sem a presença de arestas com 

formas arredondadas. 
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Figura 4.4 - Imagens da CCE com aumentos de 500x  

 

  
Figura 4.5 - Imagens da CCE com aumento de 5.000x 
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Figura 4.6 - Imagem da argila 

 

Na Figura 4.7 são apresentadas imagens do silte com amplitude de aumento de 500x. É 

possível observar partículas com formas de placas. Na Figura 4.8 é possível observar 

com uma amplitude de aumento maior (1000x) que as placas são aderidas entre si 

formando lamelas. 
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Figura 4.7 - Imagens do silte 

 

 
Figura 4.8 - Imagens das lamelas do silte 
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Na Figura 4.9 é apresentado o difratograma da CCE e foram detectados picos 

correspondentes a  óxido de cálcio (CaO), periclásio (MgO), silvita (KCl) e calcita 

(CaCO3). O óxido de cálcio apresenta-se em estrutura cúbica, o periclásio cristaliza-se 

no sistema cúbico, normalmente sob a forma de octaedro, a silvita apresenta-se em 

estrutura cristalina hexactaedral e a calcita apresenta estrutura cristalina romboédrica. 

Acredita-se que as estruturas apresentadas pela letra (C) na Figura 4.4 possam ser 

constituídas desses minerais. 

 
Figura 4.9 - Difratograma de raios-X da CCE. 

 

Na Figura 4.10 é apresentado o difratograma da Argila e foram detectados alguns picos 

de cristalinidade de fases cristalinas de Kaolinita, Quartzo, Gibsita e Hematita. Esses 

minerais são comumente encontrados em argilas. 

Na Figura 4.11 é apresentado o difratograma da silte e foram detectados alguns picos de 

cristalinidade de fases cristalinas de kaolinita, quartzo, ferrita de magnésio e hematita. 

Esses minerais são comumente encontrados em siltes. 
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Figura 4.10 - Difratograma de raios-X da Argila. 

 

 

 
Figura 4.11 - Difratograma de raios-X da silte. 

 

Na Tabela 4.1 é apresentada a composição química em função dos nove principais 
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óxidos pelo FRX da CCE, Argila e Silte. A CCE apresentou como principal óxido de 

cálcio o seguido do. óxido de potássio. A argila e o silte apresentaram como principais 

óxidos, o óxido de silício, óxido de alumínio e óxido de ferro. 

Tabela 4.1 - Composição química por FRX (%). 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 K2O MnO Demais 

CCE 0,72 2,00 6,12 72,24 2,76 1,14 2,76 7,56 0,92 3,78 

Argila 36,54 38,77 20,03 0,06 - 1,52 - 2,04 0,06 0,98 

Silte 53,28 25,69 13,58 - - 1,61 - 5,40 0,11 0,33 

Fonte: Próprio autor. 

Na Figura 4.12 é possível observar a curva granulométrica da argila. Analisando a curva 

percebe-se que mais de 20% da massa da amostra de argila são de partículas inferiores a 

0,001mm. 

 
Figura 4.12 - Curva granulométrica da argila  

 

Na Figura 4.13 é possível observar a curva granulométrica do silte. Analisando a curva 

percebe-se que menos de 10% da massa da amostra de silte são de partículas inferiores a 

0,001mm. 
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Figura 4.13 - Curva granulométrica do silte  

 

Na Figura 4.14 é possível observar as curvas granulométricas da argila e do silte. 

Analisando as curvas percebe-se que argila apresentou uma granulometria mais fina que 

o silte. 

 
Figura 4.14 - Curva granulométrica da argila e do silte  

 

Na Tabela 4.2 é possível observar a divisão por faixa granulométrica da argila, o limite de 

liquidez (LL), limite de plasticidade (LP), índice de plasticidade (IP) e massa específica 
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real. Segundo a divisão por faixa granulométrica da argila, a mesma pode ser 

classificada como Argila areno-siltosa. 

Tabela 4.2 - Caracterização da argila 

AREIA (%) 
ARGILA 

(%) 
SILTE 

(%) FINA MÉDIA GROSSA 

PEDREGULHO 
(%) 

LL (%) LP (%) IP (%) 

MAS. 
ESP. 

REAL 
(g/cm3) 

40,61 20,75 23,97 14,21 0,45 0,00 56,00 28,67 27,33 2,01 

Fonte: Próprio autor 

Na Tabela 4.3 é possível observar a divisão por faixa granulométrica do silte, o limite de 

liquidez (LL), limite de plasticidade (LP), índice de plasticidade (IP) e massa específica 

real. Segundo a divisão por faixa granulométrica da argila, a mesma pode ser 

classificada como Silte areno-argiloso. 

 

Tabela 4.3 - Caracterização do silte 

AREIA (%) 
ARGILA 

(%) 
SILTE 

(%) FINA MÉDIA GROSSA 

PEDREGULHO 
(%) 

LL (%) LP (%) IP (%) 

MAS. 
ESP. 

REAL 
(g/cm3) 

21,76 59,69 15,37 2,62 0,56 0,00 36,00 30,55 5,45 2,21 

Fonte: Próprio autor 

Na Figura 4.15 é possível observar a curva de Proctor normal da argila que obteve 

21,4% de umidade ótima e 1,562 g/cm3 da massa especifica máxima. Na referida figura 

é apresentada a equação da curva traçada com R² = 0,9859, valor muito próximo de 1, 

indicando menos de 2% dos valores fora da equação. 
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Figura 4.15 - Proctor normal da argila 

 

Na Figura 4.16 é possível observar a curva de Proctor normal do silte que obteve 14,7% 

de umidade ótima e 1,651 g/cm3 da massa especifica máxima. Na referida figura é 

apresentada a equação da curva traçada com R² = 0,9828, valor muito próximo de 1, 

indicando menos de 2% dos valores fora da equação.  
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Figura 4.16 - Proctor normal do silte 
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4.2 INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA 

Na Figura 4.17 é possível observar os resultados do Índice de suporte Califórnia (CBR) 

para a argila e misturas de bica e argila. Analisando o gráfico é possível observar que a 

mistura que obteve o melhor resultado foi a bica corrida com 15% de argila. E em uma 

análise rápida é possível perceber que o CBR da bica com 15% de argila aumentou o 

CBR da argila pura. 

 

Figura 4.17 - Índice suporte Califórnia das misturas de bica e argila 

 

Na Figura 4.18 é possível observar os resultados da expansibilidade das amostras de 

mistura de bica corrida e argila dos ensaios de CBR e é possível observar que todas as 

expansões foram inferiores ao limite normativo para base e sub-base que é de 1%. 
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Figura 4.18 - Expansibilidade das misturas de argila 

 

Na Figura 4.19 é possível observar os resultados do Índice de suporte Califórnia (CBR) 

para a argila e misturas de bica e silte. Analisando o gráfico é possível observar que a 

mistura que obteve o melhor resultado foi a bica corrida com 10% de silte. 

 

Figura 4.19 - Índice suporte Califórnia das misturas de bica e silte 

 

Na Figura 4.20 é possível observar os resultados da expansibilidade das amostras de 

mistura de bica corrida e silte dos ensaios de CBR e é possível observar que todas as 
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expansões foram inferiores ao limite normativo. 

 
 

Figura 4.20 - Expansibilidade das misturas de bica e silte 

 
Na Figura 4.21 é possível observar os resultados do Índice de suporte Califórnia (CBR) 

para a argila e misturas de argila com CCE. Com objetivo de avaliar a tendência foi 

moldada mais uma mistura com teor de 20% de CCE. Analisando o gráfico é possível 

observar que a mistura que obteve o melhor resultado foi a argila com 15% de CCE. E 

em uma análise rápida é possível perceber que o CBR da argila com 15% de CCE 

dobrou em relação ao CBR da argila pura. A adição de 5% de CCE na argila aumentou 

consideravelmente o índice suporte Califórnia, em 26,3% para compactação normal, 

intermediaria e modificada. Já para adição de 10% o aumento foi de 75,4; 75,3 e 75,6% 

para compactação normal, intermediaria e modificada, respectivamente. A adição de 

15% de CCE foi a que levou aos maiores aumentos do índice suporte Califórnia, 101,1; 

101,0 e 101,4%. Acredita-se que esses ganhos ocorreram pelo reforço ocasionado pelas 

fibras não completamente queimadas da CCE e por reações de carbonatação sofridas 

pelo cálcio na forma de óxido presente na CCE.  
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Figura 4.21 - Índice suporte Califórnia das misturas de argila 

 

Na Figura 4.22 é possível observar os resultados da expansibilidade das amostras de 

mistura de argila e cinza dos ensaios de CBR. É possível observar que todas as 

expansões foram inferiores ao limite normativo. 

 
Figura 4.22 - Expansibilidade das misturas de argila 

 

Na Figura 4.23 é possível observar os resultados do Índice de suporte Califórnia (CBR) 

para o silte e as misturas de silte com CCE. Com objetivo de avaliar a tendência foi 

moldada mais uma mistura com teor de 20% de CCE. Analisando o gráfico é possível 



64 

 

observar que a mistura que obteve o melhor resultado foi o silte com 15% de CCE. E 

em uma análise rápida é possível perceber que o CBR do silte com 15% de CCE 

aumentou em 8x em relação ao CBR do silte puro na compactação normal. 

 
Figura 4.23 - Índice suporte Califórnia das misturas de silte 

 

Na Figura 4.24 é possível observar os resultados da expansibilidade das amostras de 

mistura de silte e cinza dos ensaios de CBR. 
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Figura 4.24 - Expansibilidade das misturas de silte 

4.3 RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

Na  Figura 4.25 são apresentados os resultados de resistência à flexão aos 50 dias e aos 

200 dias de idade dos corpos de prova moldados com argila e argila com adição de 

CCE. Observando os resultados aos 50 dias percebe-se um aumento significativo da 

resistência à flexão, mas em ordem de grandeza inferior aos ganhos obtidos pelas 

misturas com silte. A adição de 5% de CCE na argila proporcionou um aumento na 

resistência à flexão da ordem de 1,1 vezes (10% a mais) o valor de referência (0% de 

adição). As adições de 10 e 15% aumentaram em 1,4 e 1,8 vezes a resistência à flexão, 

respectivamente. Na idade de 200 dias, a adição de 5% de CCE na argila proporcionou 

um aumento na resistência à flexão da ordem de 1,7 vezes o valor de referência (0% de 

adição). As adições de 10 e 15% aumentaram em 2,3 e 3,4 vezes a resistência à flexão, 

respectivamente. 

Comparando os resultados obtidos com 50 dias e 200 dias da moldagem, pode-se 

constatar que houve uma perda de resistência à flexão para a argila pura de 35% e para a 

argila com 5% de CCE foi estatisticamente igual por analise de variância (Anova). As 

misturas de argila com 10% e 15% de CCE aumentaram 6,6% e 21,6%, 
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respectivamente. 

 
Figura 4.25 - Resistência à flexão do silte 

 

Na Figura 4.26 são apresentados os resultados de resistência à flexão aos 50 dias e aos 

200 dias de idade dos corpos de prova moldados com silte e silte com adição de CCE. 

Observando os resultados aos 50 dias percebe-se um aumento significativo da 

resistência à flexão. A adição de 5% de CCE no silte proporcionou um aumento na 

resistência à flexão da ordem de 4,3 vezes o valor de referência (0% de adição). As 

adições de 10 e 15% aumentaram em 6,7 e 9,3 vezes a resistência à flexão, 

respectivamente. Na idade de 200 dias, a adição de 5% de CCE no silte proporcionou 

um aumento na resistência à flexão da ordem de 3,9 vezes o valor de referência (0% de 

adição). As adições de 10 e 15% aumentaram em 8,6 e 9,4 vezes a resistência à flexão, 

respectivamente. 

Comparando os resultados obtidos com 50 dias e 200 dias da moldagem, pode-se 

constatar que houve um ganho de resistência à flexão para todas as misturas, inclusive 

para 0% de adição (silte puro). O silte puro aumentou em 54,6% dos 50 dias para os 200 

dias. As misturas de silte com CCE aumentaram 37,9%, 97,3% e 57,4% para 5%, 10% e 

15% de adição de CCE, respectivamente. 
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Figura 4.26 - Resistência à flexão do silte 

 

Na Figura 4.27 são apresentados os resultados de resistência à flexão aos 50 dias e aos 

200 dias de idade dos corpos de prova moldados com argila e silte com suas respectivas 

adições de CCE. Um posto importante a se observar e que o silte puro (0%) apresentou 

resistência à flexão aos 50 dias bem inferior a argila pura, em torno de 15% da 

resistência à flexão da Argila. A adição de CCE ao silte diminuiu diferença de 

resistência à flexão entre o silte e a argila. Comparando a argila com o silte com adições 

aos 50 dias é possível observar que a resistência à flexão do silte puro que era 15% da 

resistência à flexão da argila passou a ser 63%, 98% e 136% quando comparado o silte 

com adições de 5%, 10% e 15% com a argila, isto indica que a adição de 10% e 15% de 

CCE no silte torna o se comportamento a flexão similar a argila. 

Comparando os resultados de 50 e 200 dias para a argila e silte com suas respectivas 

adições de CCE é possível perceber significativa melhora das misturas de silte. Aos 50 

dias o silte com 5% de CCE apresentou 56% da resistência à flexão da argila com 5% 

de CCE. Quando comparada a resistência à flexão do silte com 5% de CCE com a argila 

com 5% de CCE aos 200 dias, o silte com 5% de CCE que apresentava 56% da 

resistência à flexão da argila com 5% de CCE passou apresentar 78%. A mistura de silte 

com 10% de CCE que apresentava 71% aos 50 dias passou a apresentar 131% aos 200 

dias. E a mistura de 15% que apresentava 75% aos 50 dias igualou-se aos 200 dias. 
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Figura 4.27 - Resistência à flexão da argila e silte 

 

Na Figura 4.28 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com argila. Na Figura 4.28 (a) é apresentada uma 

imagem realizada com amplitude de aumento de 100x, na (b) 500x e (c) 1000x. 

Percebe-se que a superfície apresenta certa irregularidade e presença de vazios. Em 

alguns pontos o adensamento não se deu de forma completa, pois é possível perceber 

que não houve uma perfeita colmatação. 

Na Figura 4.29 as imagens foram realizadas nas mesmas amplitudes da figura anterior e 

é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura dos corpos de 

prova moldados com argila e 5% de CCE. Percebe-se que a superfície apresenta certa 

irregularidade e presença de vazios, entretanto aparentemente a adição de 5% de cinza 

levou a uma sutil redução dos vazios, apresentando uma estrutura mais colmatada. Com 

isso acredita-se que a adição de CCE levou a redução da energia de compactação, uma 

vez que as duas misturas (i) argila e (ii) argila 5% CCE foram compactadas com a 

mesma energia. 
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Figura 4.28 - Imagens dos corpos de prova moldados com argila 

 



70 

 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 4.29 - Imagens dos corpos de prova moldados com argila e 5% de CCE 
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Na Figura 4.30 é possível observar a presença de fibras de CCE nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova moldados com argila e 5% de 

CCE com amplitude de aumento de 1000x. Percebe-se que a fibra possui uma boa 

interface com a argila compactada, sendo possível observar poucos espaços vazios na 

interface. 

Na Figura 4.31 é possível observar fibras de CCE em uma superfície fraturada de um 

corpo de prova moldado com argila e 5% de CCE com amplitude de aumento 100x. 

Percebe-se que a fibra fraturou mantendo uma boa interface. 

 
 

Figura 4.30 - Imagens da interface da argila e CCE 
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Figura 4.31 - Imagens da interface da superfície fraturada da argila e CCE 

 
Na Figura 4.32 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com argila e 10% de CCE. Percebe-se que a superfície 

apresenta certa irregularidade e presença de vazios. A percepção da falta de 

adensamento completa, foi menor que as misturas de argila e de argila 5% CCE, o que 

corrobora com a teoria que a adição de CCE reduz a energia de compactação necessária 

para o adensamento, dados que contribuem para o entendimento do motivo da melhor 

compactação obtida pelos resultados de CBR apresentados anteriormente. 

 

 

 



73 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 Figura 4.32 - Imagens dos corpos de prova moldados com argila e 10% de CCE 
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Na Figura 4.33 é possível observar a presença de fibras de CCE nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova moldados com argila e 5% de 

CCE na seção fraturada na amplitude de aumento de 1000x. Percebe-se que a fibra 

também apresenta uma boa interface com a argila compactada após a fratura. 

 

 
 Figura 4.33 - Imagens da interface da argila e CCE na seção fraturada 

 
Na Figura 4.34 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com argila e 15% de CCE. Percebe-se que a superfície 

apresenta certa irregularidade e presença de vazios. Entretanto, visualmente, os vazios 

apresentados pelas misturas foram sutilmente reduzidos com o acréscimo da adição de 

CCE. Acredita-se que a adição da CCE teve atuação como material fino de enchimento 

de vazios. 
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 Figura 4.34 - Imagens dos corpos de prova moldados com argila e 15% de CCE 
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Na Figura 4.35 é possível observar a presença de fibras de CCE nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova moldados com argila e 15% de 

CCE na seção fraturada com amplitude de aumento de 2000x. A fibra apresenta-se em 

estruturas alveolares no sentido do comprimento da fibra, com aspecto de tubos. 

Acredita-se esta estrutura, devido aos alvéolos apresenta comportamento flexível e esse 

comportamento pode reduzir significativamente a propagação de trincas na matriz. 

Percebe-se que a fibra também apresenta uma boa interface com a argila compactada 

após a fratura. 

 
 Figura 4.35 - Imagens da interface da argila e CCE na seção fraturada 

 

Na Figura 4.36 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com silte. Percebe-se que a aparentemente os grãos não 

apresentam adesão uns com outros, podendo visualizar grãos individualizados. 
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Figura 4.36 - Imagens dos corpos de prova moldados com silte 
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Na Figura 4.37 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com silte e 5% de CCE. Na Figura 4.38 (a) é apresentada 

uma imagem realizada com amplitude de aumento de 100x, (b) amplitude de aumento 

500x e (c) 1000x. Percebe-se que a superfície apresenta certa irregularidade e presença 

de vazios, entretanto aparentemente a adição de 5% de cinza levou a uma sutil redução 

dos vazios e aparentemente uma maior adesão entre as partículas, similar aos ocorridos 

com as misturas de argila e CCE. 

Na Figura 4.38 com amplitude de aumento de 500% é possível observar fibras de CCE 

em uma superfície fraturada de um corpo de prova moldado com silte e 5% de CCE. 

Percebe-se que a fibra fraturou mantendo uma boa interface. 
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 Figura 4.37 - Imagens dos corpos de prova moldados com silte e 5% de CCE 
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 Figura 4.38 - Imagens da interface da superfície fraturada do silte e CCE 

 

Na Figura 4.39 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com silte e 10% de CCE. Percebe-se que a superfície 

apresenta certa irregularidade e presença de vazios. 
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Figura 4.39 - Imagens dos corpos de prova moldados com silte e 10% de CCE 
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Na Figura 4.40 é possível observar a presença de fibras de CCE nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova moldados com silte e 10% de 

CCE na seção fraturada. Percebe-se que a fibra também apresenta uma interface com o 

silte compactado não tão boa quanto a argila após a fratura. 

 

 
 Figura 4.40 - Imagens da interface da silte e CCE na seção fraturada 

 

Na Figura 4.41 é possível observar as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

dos corpos de prova moldados com silte e 15% de CCE. Percebe-se que a superfície 

apresenta certa irregularidade e presença de vazios. 
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Figura 4.41 - Imagens dos corpos de prova moldados com silte e 15% de CCE 
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Na Figura 4.42 é possível observar a presença de fibras de CCE nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova moldados com silte e 15% de 

CCE na seção fraturada. Percebe-se que a fibra também apresenta uma boa interface 

com o silte compactado após a fratura. 

 

 
 Figura 4.42 - Imagens da interface do silte e CCE 

 

Nas Figura 4.43 e 4.44 é possível observar os difratogramas realizados nas misturas de 

argila e CCE e nas misturas de silte e CCE confeccionadas para o ensaio de resistência à 

tração na flexão. Foi possível identificar picos de cristalinidade de quartzo, caulinita e 

gibsita em todas as amostras, tanto para as misturas de argilas quanto para as misturas 

de siltes. Nas misturas com CCE foram encontrados picos de cristalinidade de calcita, 

que acredita-se que foi formada pelo oxido de cálcio da CCE em contato com o ar 

atmosférico. Ressalta-se que os picos de quartzo se apresentaram com alta intensidade, 



85 

 

o que pode ter ocultado picos de cristalinidade de outras fases. Avaliando os 

difratogramas extraindo o background foi possível identificar alguns picos sugestivos de 

silicatos de cálcio hidratados. 

 

Figura 4.43 - Difratograma das misturas com argila aos 300 dias 



86 

 

 

Figura 4.44 - Difratograma das misturas com silte aos 300 dias 
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5 CONCLUSÃO 

A cinza de cavaco de eucalipto apresentou composição química rica em cálcio na forma 

de óxido de cálcio e carbonato de cálcio. As partículas da cinza de cavaco de eucalipto 

na sua maioria apresentaram-se em formato esférico e em forma de fibras sem 

combustão plena. Com isso, conclui-se que grande parte das partículas da cinza de 

cavaco de eucalipto encontra-se provavelmente na forma amorfa, devido a seu formato 

preferencialmente esférico, o que contribui para a reatividade da cinza. 

Os materiais classificados como argila e silte apresentaram caracterização tecnológica 

laboratorial adequada a nomenclatura dada. A mineralogia determinada por difração de 

raios X também indica a classificação dada. Corrobora-se os resultados de difração de 

raios X com os resultados de fluorescência de raios X em energia dispersiva. A análise 

granulométrica realizada para os materiais utilizados também os classificaram como 

argila e silte. 

A adição de cinza de cavaco de eucalipto na argila e no silte foi positiva para o 

comportamento mecânico dos materiais. O CBR e a resistência à flexão aumentaram 

para as adições de cinza de cavaco de eucalipto tanto para a argila quanto para o silte, 

sendo mais relevante para o silte. Por microscopia foi possível observar que o 

empacotamento da argila é maior que o silte, e a adição de CCE aumentou o 

empacotamento de ambos. A adição de CCE nas misturas de argila e silte leva a 

misturas mais adensadas e a fibras da cinza possuem boa interface com os solos 

testados, contribuindo para a resistência à tração das misturas testadas. 

O presente trabalho conclui que a adição de cinza de cavaco de eucalipto como reforço 

em solos é viável tecnicamente e um solo provavelmente condenado para base 

rodoviária, como o silte, pode ser viável com a utilização de adição de cinza de cavaco 

de eucalipto. Devido à cinza de cavaco de eucalipto ser um resíduo destinado para 
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aterros, acredita-se que este estudo de aplicação da cinza contribui para a 

sustentabilidade do processo de geração de vapor e eletricidade pela queima de 

eucalipto de reflorestamento e de forma geral melhorando a matriz energética brasileira. 



89 

 

6 TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho sugere os seguintes temas para pesquisas futuras: 

- Avaliação do processamento mecânico da cinza de cavaco de eucalipto por meio de 

moagem nas propriedades mecânicas dos solos reforçados; 

- Avaliação do processamento térmico da cinza de cavaco de eucalipto por meio de 

requeima nas propriedades mecânicas dos solos reforçados; 

- Avaliação da adição de cinzas com alto teor de cálcio juntamente com cinzas com alto 

teor de silício como reforço de solos para pavimentação; 

- Avaliação da influência da adição de cinzas de eucalipto no tratamento primário de 

estradas vicinais de terra; 

- Avaliação em escala real do uso da cinza de cavaco de eucalipto no reforço de base e 

sub-base rodoviária por meio de desenvolvimento de pista experimental; 

- Avaliação econômica e ambiental do uso da cinza de cavaco de eucalipto em obras 

rodoviárias.  
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