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RESUMO

A cinza de bagaço de cana de açúcar (CBCA) tem sido estudada como pozolanas para a
produção de cimento Portland e concretos. Estes estudos utilizam de processamento de CBCA
por moagem ou requeima em temperaturas variadas. Além disso, para o uso como pozolana, as
CBCA, geralmente necessita certa homogeneidade ao longo da produção e de reduzida
contaminação. Muitas das vezes, as CBCA não apresentam essas características, o que inviabiliza
parcialmente seu uso como adição para cimento Portland. Uma possibilidade de reuso de CBCA
seria como estabilização aplicado a obras rodoviárias, principalmente devido ao volume que pode
ser consumido e a necessidade de material para esses empreendimentos. Este estudo apresenta
resultados do uso de CBCA substituindo a argila em massa no material de pavimentação nos
percentuais de 5, 10, 15 e 20% em argilas e bica corrida. A metodologia utilizada avaliou a
influência do uso de CBCA nos materiais utilizados em base de pavimentação utilizando a bica
corrida e a argila analisando através de ensaios em relação aos parâmetros que atenda a norma
técnica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – ES 303/97. Os
resultados obtidos foram satisfatórios, sendo uso com argila com substituição de 8,0% que
apresentou melhor índice de suporte Califórnia - ISC (137,1%), representando um aumento de
26,1%. O uso da argila como estabilização foi viável, no que diz respeito à melhoria do
comportamento mecânico do solo, sendo assim o maior percentual para atender ao ISC de 80%
para base é uma substituição de 12,3%. A mistura de CBCA com argila apresentou uma variação
pequena em forma de senoide que se pode comparar ao coeficiente de variação do ensaio. O uso
da CBCA nas duas misturas melhorou o desempenho mecânico. O uso de CBCA como
estabilização é viável, no que diz respeito à melhoria do comportamento mecânico do solo e a
destinação do resíduo.
Palavras-chave: Índice de Suporte Califórnia, Resistência mecânica, Sustentabilidade,
Estabilização e Reforço dos Solos, Geotecnia de Pavimentos
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ABSTRACT

The sugarcane bagasse ashes (SCBA) has been studied as pozzolans for the production of
Portland cement and concrete. These studies use of processing by milling or reburning in varying
temperatures. In addition, for use as a pozzolans, the SCBA, usually requires a certain
homogeneity along the production and low contamination. A lot of times, the SCBA does not
have these characteristics, which makes part of its use as an addition to Portland cement. A
possibility of reuse of the SCBA would be as a stabilization applied to building roads, especially
the volume that can be consumed and the need of material for these enterprises. This study
presents results of the use of CBCA replacing the bulk clay in the paving material in the
percentages of 5, 10, 15 and 20% in clays and rustic aggregate (bica corrida in Portuguese).
Tests were performed for characterization of materials, Normal Proctor Compaction Test and
California Bearing Ratio (CBR). The results obtained in the laboratory were used in comparison
with the existing norms and were satisfactory, and use with clay with addition of 8.0% that
showed the best CBR (137.1%), representing an increase of 26.1%. The use of clay as a
stabilization for paving is viable, especially with regard to improving the mechanical behavior ofthe
soil, thus the higher percentage to meet the CBR 80% for base is an addition of 12.3%. The
mixture of the SCBA with clay presented a small variation in sine form of that can compare to the
coefficient of variation of the test. The use of the SCBA as stabilization for paving is viable,
especially in respect of the improvement of the mechanical behavior of the soil and the destination
of the residue.
Keywords: Pavements, California Bearing Ratio, Mechanical strength, Sustainability, Stabilization
and reinforcement of the soil, Geotechnical engineering
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1

INTRODUÇÃO

1.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A construção civil tem um elevado potencial para incorporar resíduos e a escassez de recursos
naturais tem levado para pesquisas alternativas e sustentáveis e uma delas é o uso de CBCA, um
material gerado em grande volume, descartado a cada ano no processo da Bioeletricidade em
Central de cogeração e na matriz energética brasileira.
O bagaço de cana-de-açúcar proveniente da produção de álcool e açúcar, é uma biomassa e
fonte potencial para estabilização em obras rodoviárias. As termoelétricas brasileiras utilizam o
bagaço de cana-de-açúcar, entre outras, no processo de geração de energia (ANEEL, 2017).
Em períodos de seca no Brasil aumenta a vulnerabilidade energética e uma das fontes de
complementação de energia nestes períodos é por meio da queima do BCA. O processamento
desse bagaço de cana-de-açúcar gera cerca de 2,38% (FIESP/CIESP, 2001), ou seja,
aproximadamente 360 mil toneladas da cinza de bagaço de cana-de-açúcar no ano de 2016.
Mesmo com a redução da produção do setor há ainda uma produção significativa e o uso desta
biomassa. É de fundamental importância dar atenção especial ao passivo ambiental constituído
por este resíduo. O uso de cinza de bagaço de cana-de-açúcar foi utilizado primeiramente como
adubação orgânica. Um uso inadequado por possuir um alto teor de sílica, baixo porcentual de
nutrientes presentes e dificuldade de degradação (CORDEIRO, 2006; LIMA et al., 2009).
CBCA tem sido estudada frequentemente como pozolanas para a produção de cimento Portland
e concretos (GANESAN et al., 2007). Estes estudos comumente utilizam de processamento
mecânico e térmico das cinzas, seja por simples moagem ou por requeima em temperaturas
variadas (CORDEIRO et al., 2008; CORDEIRO et al., 2009a; CORDEIRO et al., 2009b;
SOARES et al., 2014; FERREIRA et al., 2016; BEZERRA et al., 2017). Além disso, para o uso
20

como pozolana, a CBCA, geralmente necessita de reduzida contaminação e certa
homogeneidade ao longo da produção.
Infelizmente, grande parte das caldeiras que utiliza o bagaço de cana não possuem sistemas de
filtragem da água efluente dos lavadores de gases, com isso sendo utilizados tanques de
decantação para separar a água de lavagem de CBCA. Isso acarreta em CBCA menos
homogênea e muitas das vezes contaminada com argila, o que inviabiliza parcialmente seu uso
como adição para cimento Portland.
Uma possibilidade de reuso de CBCA seria como estabilização aplicado a obras rodoviárias,
principalmente ao volume que pode ser consumido e a necessidade de material para esses
empreendimentos. As condições de nossas rodovias são precárias, é preciso melhorar as
condições de transporte no Brasil, pois pouco tem sido feito nas últimas décadas. O setor de
transportes principalmente o rodoviário não sustenta as demandas do potencial de crescimento
econômico. A infraestrutura de transportes é sempre crescente e as rodovias devem ser
percebidas como essencial, que necessita de manutenção e expansão, por este tipo o tipo de
transporte de grande demanda e de acesso a todos.
Os números apresentados na Tabela1.1 demonstram que milhares de quilômetros já estão
pavimentados, mas também há muitos serviços de implantação de infraestrutura de pavimentação
a ser realizados nas Rodovias, sem contar sem contar a restauração e recomposição que não
foram contadas.

21

Tabela 1.1 - Pavimentação no Brasil (CNT, 2016)
Jurisdição
Rodovias
federais
Rodovias
estaduais
Rodovias
municipais
Total

Rede não
pavimentada (km)

Rede pavimentada
(km)

Total
(km)

% do total

11.459,2

64.894,6

76.353,80

4,9

105.600,6

119.747

225.347,60

14,4

1.234.918,3

25.826,7

1.260.745,00

80,7

1.351.978,1

211.468,3

1.562.446,40

100,0

Segundo dados do Boletim Estatístico da Confederação Nacional do Transporte - CNT, na
conforme demonstrado na Figura 1(a) é apresentado a malha rodoviária pavimentada nacional é
composta por uma rede de 64.894,6km de rodovias federais, 119.747km de estaduais e
25.826,7km de municipais, totalizando 211.468,3km e na Figura 1 (b) a malha rodoviária não
pavimentada nacional é composta por uma rede de 11.459,2km de rodovias federais,
105.600,6km de estaduais e 1.234.918,3km de municipais, totalizando 1.351.978,1km, na
Tabela 1 e Figuras 1.1 e 1.2 constata-se, portanto que há aproximadamente 6 vezes mais
rodovias não pavimentadas do que as pavimentadas, ou seja 86,4%, o que em função do uso e
das condições climáticas prejudicam o bom estado de uso necessitando, principalmente para as
não pavimentadas, frequentes serviços para sua conservação.

(a)
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(b)
Figura 1.1 - Extensão (em km e em percentagem) da malha rodoviária nacional: (a) rede
rodoviária não pavimentada; (b) rede rodoviária pavimentada (CNT, 2016).

Figura 1.2 - Extensão (em km e em percentagem) da malha rodoviária nacional não
pavimentada e pavimentada (CNT, 2016).
Para a construção de pavimentos, muitas das vezes, são necessárias intervenções no material de
base e sub-base. A estabilização física e química são alternativas viáveis em todos os aspectos,
entre os diversos materiais e métodos para a melhoria de qualidade dos materiais de
pavimentação, que supre a dificuldade de obtenção e extração dos materiais de pavimentação e
ainda preserva o meio ambiente.
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A maior consumidora de recursos naturais segundo Jonh (2000) é a construção civil. A utilização
de CBCA na construção civil é uma iniciativa importante em qualquer economia, no aumento da
sustentabilidade, porque reduz a extração de matérias-primas naturais, mantém um ambiente
saudável e pode reduzir os custos e aumentar a durabilidade dos pavimentos. Assim, o uso
CBCA no material de pavimentação pode contribuir para a sustentabilidade na construção civil.
Pelos números de estradas não pavimentadas demonstrados acima (Tabela 1.1) e para Villibor
(VILLIBOR et al., 2007) é grande o déficit de pavimentação, a importância do desenvolvimento
da pavimentação com qualidade e que minimizem os custos de implantação é um fator pode ser
tratado com o uso de novas tecnologias e deste material estudado.
Este estudo apresenta as possibilidades do uso de CBCA como incorporação em material de
pavimentação, e avalia as características físico-químicas do material de pavimentação produzidos
com uso das cinzas em campo a partir de uma amostra produzida na mesorregião do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba. As incorporações estudadas reproduzem a realidade, e podem auxiliar
na compreensão do processo de decisão para a melhor aplicação “IN SITU”. Os resultados
obtidos em laboratório foram utilizados na comparação com os parâmetros que atenda a
especificação da fase de serviço de base da norma técnica do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – DNER – ES 303/97, seguida pelos órgãos de controle e fiscalização das
rodovias do país e na correlação do uso e influência das mesmas na estabilização da
pavimentação.

1.2
1.2.1

OBJETIVOS
Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo avaliar, em laboratório, a influência do uso de CBCA no
material de base de pavimentação de acordo com a especificação da fase de serviço de base da
norma técnica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – ES 303/97.
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1.2.2

Objetivos específicos

Este trabalho tem como objetivos específicos em relação à influência do uso de CBCA no
material de base de pavimentação de acordo com a especificação da fase de serviço de base da
norma técnica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – ES 303/97:
a) avaliar comparativamente a influência da incorporação em porcentagens de 0%; 5%; 10%
15% e 20% da argila na bica corrida para identificar a proporção ótima para maior uso em
relação aos parâmetros mínimos;
b) avaliar comparativamente a influência da incorporação em porcentagens de 0%; 5%; 10%
15% e 20% de CBCA na argila para identificar a proporção ótima para maior uso em relação
aos parâmetros mínimos;
c) avaliar comparativamente as características físico-químicas da proporção ótima de substituição
de CBCA no material de base de pavimentação (bica corrida e argila) com as padronizadas por
normatização.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

BIOMASSA

Nas últimas décadas, a matriz energética passou por profundas alterações. O receio da redução
dos estoques naturais de petróleo e ao medo do aquecimento global ocasionado pelo aumento
das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera levou a comunidade cientifica a buscar
novas fontes de energia. Do ponto de vista econômico, durante a história o uso de combustíveis
fosseis foi caracterizada pela volatilidade e tendência de alta do preço do petróleo (que
superaram US$ 100,00 por barril em 1980 e, mais recentemente, em 2008), o que se revelou
como um forte estímulo para as iniciativas de substituição por outras fontes (ANEEL, 2009).
Devido a isso e a outros fatores que fontes de energia alternativas, como eólica, solar e biomassa,
ganham destaque em cenário mundial. Alguns cenários apresentam o uso da biomassa para
produção de energia como uma forma efetiva de capturar e remover o CO 2 da atmosfera
(ROGELJ et al., 2016).
Sobre esse aspecto de custo a escolha certa da alternativa energética a ser utilizada se faz
essencial (SARAIVA, 2017). Na Figura 2.1 são apresentados os custos de geração de energia a
partir de diversas fontes. A biomassa de bagaço de cana-de-açúcar apresenta-se como a fonte
com o menor custo por MWh produzido. O PDE 2019 (BRASIL, 2010) destaca a grande
penetração dos biocombustíveis líquidos (álcool etílico e biodiesel) na matriz de consumo final
energético, cuja participação passa de 7,5% em 2010 para 8,3% em 2019. Os biocombustíveis
como um todo (incluindo, além dos líquidos, bagaço de cana, lenha, carvão vegetal, entre outros)
aumentam ligeiramente a sua participação ao longo do período, passando de 35,5% para 36,3%.
Até 2014, o gás natural ganha importância, período no qual a sua participação passa de 7,3%
26

para 9,4% no consumo total de energia; porém, no quinquênio seguinte, evolui a um ritmo menor
que as demais fontes, atingindo uma participação de 8,8% em 2019. A eletricidade apresenta
uma perda de participação ao longo do primeiro quinquênio, passando de 17,2% em 2010 para
16,7% em 2014, mantendo-se neste nível até ao final do período decenal. Devido principalmente
ao crescimento do segmento siderúrgico, o carvão mineral (incluindo coque) aumenta a sua
participação no período analisado de 4,4% para 6,3% (BRASIL, 2010; SARAIVA, 2017).

Figura 2.1 - Custos de produção de energia elétrica no Brasil (PSR, 2008).
A biomassa representa a maior potência instalada das usinas termelétricas, 14.180.082 kW em
dezembro de 2016, tendo como principal representante o bagaço de cana de açúcar com
potência instalada de 10.897.104kW, representando 26,5% de toda potência instalada das
termelétricas (ANEEL, 2017). Na Erro! Fonte de referência não encontrada. é possível
observar a potência instalada de termoelétricas no Brasil.
A queima de bagaço de cana-de-açúcar é uma fonte importante de energia térmica e elétrica no
Brasil, como já dito anteriormente. Segundo o Atlas de Energia Elétrica do Brasil de 2008
(ANEEL, 2009), o uso de bagaço de cana-de-açúcar como fonte de energia aumentou 10,55%
em 2007 em relação a 2006.
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Tabela 2.1 - Usinas termelétricas por tipo (ANEEL, 2017)
Usinas termelétricas
Quanti
dade

Potência
instalada
(kW)

% do
total

398

10.897.104

26,5

Biogás - AGR

3

1.822

0,0

Capim Elefante

3

65.700

0,2

Casca de Arroz

12

45.333

0,1

Óleos Vegetais

3

4.670

0,0

Carvão Vegetal

8

54.097

0,1

Gás de Alto Forno - Biomassa

11

332.265

0,8

Licor Negro

17

2.261.136

5,5

Resíduos Florestais

52

401.175

1,0

Resíduos animais

Biogás - RA

11

2.099

0,0

Resíduos sólidos urbanos

Biogás - RU

15

114.680

0,3

Calor de Processo - CM

1

24.400

0,1

Carvão Mineral

13

3.389.465

8,2

Gás de Alto Forno - CM

9

199.130

0,5

Calor de Processo - GN

1

40.000

0,1

155

12.964.386

31,5

Calor de Processo - OF

1

147.300

0,4

Gás de Refinaria

7

339.960

0,8

Óleo Combustível

41

4.056.773

9,9

2.169

4.802.285

11,7

17

955.928

2,3

2.947

41.099.709

100,0

Tipo

Bagaço de Cana de Açúcar

Biomassa

Agroindustriais

Biocombustíveis líquidos

Floresta

Fóssil

Carvão mineral

Gás natural

Gás Natural

Outros fósseis

Petróleo

Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
Total

2.2

CINZA DE BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR

A cana de açúcar é uma das culturas agrícolas mais importantes no Brasil, e foi introduzida no
período colonial, levando o país a ser o maior produtor de álcool e açúcar do mundo. Na Figura
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2.2 é possível observar as regiões produtoras de cana-de-açúcar (SARAIVA, 2017). A
produção de cana de açúcar concentra-se em duas regiões que se localizam principalmente no
Sudeste e no Nordeste do Brasil. Percebe-se que as grandes concentrações de cultivos de cana
de açúcar estão equidistantes da região de floresta amazônica e de certa forma próximas das
regiões mais desenvolvidas industrialmente, regiões essas que possuem demandas de construção
e manutenção de rodovias.

Figura 2.2 – Mapa da Produção de cana-de-açúcar (Fonte: UNICA, 2016).
As principais destinações da cana de açúcar no Brasil é a fabricação de açúcar e álcool. Para a
produção de açúcar e álcool, a cana é processada por corte de folhas, lavagem e moagem. A
produção gera diversos subprodutos, tais como, folhas, pontas, palha, bagaço, méis, melaço,
torta de filtro, vinhaça ou vinhoto e água de lavagem (RIPOLI e RIPOLI, 2004; CORTEZ et al.,
1992, SARAIVA, 2017). Na Tabela 2.2 pode ser visto os resíduos da cana-de-açúcar, suas
origens e suas possíveis destinações.
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Tabela 2.2 - Resíduos gerados pela cana-de-açúcar (Adaptado de HEMERLY, 1999 apud
PAULA, 2006)
Resíduo

Origem

Destino
- Cogeração de energia elétrica;
- Uso como adubo;
- Produção de ração animal;
- Produção de aglomerados;
- Produção de celulose.
- Uso como condicionador do solo;
- Produção de ração animal.

Bagaço

Moagem da cana e extração do caldo

Torta de filtração

Filtração do lodo gerado na clarificação

Vinhoto

Resíduo da destilação do melaço
fermentado

- Uso como fertilizantes.

Melaço

Fabricação do açúcar

- Praticamente todo usado do álcool.

Ponta da cana

Corte da cana para moagem

Cinza do bagaço da
cana-de-açúcar

Queima do bagaço para co-geração de
energia

- Adubação do solo.

O processamento de moagem para extração do caldo tem como resíduo o bagaço de cana de
açúcar. Esse bagaço comumente é utilizado produção de ração animal, aglomerados, celulose e
adubo (HEMERLY, 1999), entretanto o volume de bagaço gerado é superior ao volume
demando por essas aplicações. Com isso, a destinação do bagaço para queima em termoelétrica
cresceu nos últimos anos.
Da cana-de-açúcar é extraído o caldo, que é utilizado para a fabricação de açúcar e etanol, e
então é produzido o bagaço. Uma tonelada de cana-de-açúcar gera em torno de 280 kg de
bagaço (CTC, 2010). Considerando a produção de 2012/2013, na última safra foram
produzidos em torno de 160 milhões de toneladas de bagaço. Normalmente, esse resíduo é
empregado como combustível em processos de co-geração de energia: a partir da combustão do
bagaço, a usina de açúcar e álcool gera vapor a alta pressão que é expandido em turbinas
produzindo energia mecânica-elétrica (LAMONICA, 2007, SOUZA, 2007). É importante
destacar que a queima do bagaço produz substancial liberação de CO 2. Entretanto, o balanço de
emissões de CO 2 é praticamente nulo, pois, por meio da fotossíntese, a biomassa queimada é
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reposta no ciclo seguinte da cultura de cana-de-açúcar (COELHO, 1999; CORDEIRO, 2006
a,b).
A área de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil na safra 2015/2016 foi de, aproximadamente,
8.654,2 mil hectares e 665,6 milhões toneladas cana-de-açúcar foram produzidas nesta safra
(MAUÉS, 2007). O principal subproduto da indústria sucroalcooleira é o bagaço de cana-deaçúcar, que tem como principal destinação a combustão em caldeiras para a produção de energia
(COELHO, 1999). A utilização deste resíduo é atrativa, especialmente, devido às grandes e
crescentes quantidades de cana-de-açúcar processadas no setor sucroalcooleiro e ao seu poder
calorífico inferior médio de 7,74 MJ/kg ou 1850 kcal/kg, com umidade de 50% (CORTEZ,
MAGALHÃES e HAPP, 1992). O montante de bagaço de cana-de-açúcar gerado é de
aproximadamente 260 kg por tonelada de cana-de-açúcar processada (ANEEL, 2005).
Considerando a produtividade média da safra 2015/2016 (MAUÉS, 2007), foram gerados cerca
de 173,3 milhões de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar no Brasil.
A queima do bagaço de cana-de-açúcar gera, além de vapor, cerca de 2,4% de cinzas, que
contêm aproximadamente 77% sílica e pó de carvão (FIESP/CIESP, 2001; CORDEIRO,
2006a; MARTINS e ZANELLA, 2009). Frente à expansão do setor e da importância da
energia gerada pela queima do bagaço na matriz energética brasileira, tem-se dado especial
atenção a esse resíduo. Com base na produção, estima-se que foram geradas, na safra
2012/2013, 3,95 milhões de toneladas de cinzas de bagaço no Brasil. Cada tonelada de bagaço
de cana de açúcar incinerado gera aproximadamente 25 kg de cinzas (CONAB, 2016), estimase que serão produzidos por volta de 4,3 milhões de toneladas de cinza residual na safra
2016/2017.
Atualmente, as cinzas de bagaço de cana de açúcar têm sido utilizadas no campo para adubação
orgânica nas lavouras de cana apesar de terem poucos nutrientes e contribuírem muitas vezes
para o aumento da acidez do solo (ISWANDI e SETYOBUDI, 2006; SOUZA et al., 2007). Em
outros países, as cinzas têm sido utilizadas como adsorventes para despoluir águas residuais e
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soluções aquosas (GUPTA e ALI, 2004; MCKEE e GODSHALL, 2005 e MALL et al.,
2005a). Esse material ainda não possui uma destinação nobre e possivelmente contribuirá para o
aumento da poluição de áreas agrícolas.
Os trabalhos na literatura apontam para a potencialidade do uso das cinzas de bagaço de canade-açúcar em materiais cimentícios. No entanto, muitas lacunas existem no tocante ao processo
de queima, ao beneficiamento das cinzas, e à influência do tipo de cana nas características das
cinzas. Além disso, deve ser ressaltado que não é trivial avaliação da capacidade dos materiais de
fixação de hidróxido de cálcio, ou seja, a avaliação da pozolanicidade dos materiais cimentícios.
Segundo Coutinho (1997), não há um método geral que permita prever o comportamento de uma
dada pozolana em qualidade e quantidade num concreto de cimento Portland, pois não existe
correlação perfeita entre os ensaios e a eficiência da pozolana num dado concreto. Também deve
ser considerado que a temperatura de reação e a superfície específica influenciam a cinética da
reação pozolânica e, consequentemente, nos resultados dos ensaios (GUZMÁN et al., 2011).
Apesar desses complicadores, alguns métodos para qualificar e/ou quantificar a atividade
pozolânica estão descritos em normas e na literatura. É importante ressaltar que muitas vezes os
resultados obtidos com os diferentes métodos não são congruentes. No trabalho de Rodrigues et
al. (2010) com cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, os resultados indicaram que apesar do
caráter cristalino, as cinzas obtidas a temperaturas mais baixas apresentaram significativa
reatividade com o hidróxido de cálcio, segundo a análise termodiferencial. Resultados similares
foram obtidos por Paula et al. (2010). Em trabalho recente Scrivener e Nonat (2011) enfatizam
que a compreensão dos mecanismos que controlam velocidade de reação dos materiais
cimentícios suplementares com os constituintes do clínquer está no início e ainda não permite
generalizações. Ressaltam que apesar de ser amplamente aceito o fato de que fases amorfas
tendem a ser mais reativas que as cristalinas, existem muitas exceções.
Embora a cinza de bagaço de cana de açúcar possa ser classificada como um material
pozolânico, sua atividade depende fortemente da granulometria e da finura (CORDEIRO et al.,
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2008). O primeiro requisito para a aplicação efetiva das cinzas de bagaço de cana de açúcar na
produção de argamassas e concreto é o uso controlado de processos e classificações de
moagem, permitindo-lhe alcançar a finura e a homogeneidade necessárias para atender aos
padrões da indústria. O tipo de moinho e a moenda adotada, o tamanho das partículas e a área
superficial específica podem influenciar a atividade pozolânica das cinzas produzidas. A atividade
pozolânica das cinzas está diretamente ligada à sua finura (CORDEIRO et al., 2009b).
Com isso, o seu uso ainda é restrito devido à grande variedade da cinza de bagaço de cana de
açúcar. Comumente, a cinza de bagaço de cana de açúcar é processada por moagem e requeima
aumentado o custo de utilização. Outro ponto grande parte das caldeiras que utiliza o bagaço de
cana como biomassa não possuem sistemas de filtragem da água dos lavadores de gases, com
isso sendo utilizados tanques de decantação para separar a cinza de bagaço de cana de açúcar.
Isso acarreta em uma cinza de bagaço de cana de açúcar menos homogênea e muitas vezes
contaminada com argila, o que inviabiliza parcialmente seu uso como adição para cimento
Portland.

2.3

APLICAÇÃO DA CINZA COMO REFORÇO DE SOLOS PARA BASE DE

PAVIMENTO FLEXÍVEL
A engenharia geotécnica desempenha um dos papéis mais importantes na fase de planejamento e
projeto de infraestrutura devido ao seu impacto no custo, durabilidade e desempenho da estrutura
(PATEL e DESAI, 2010). Em países em desenvolvimento, como Brasil e Índia, em que a maior
parte do escoamento da produção e transporte de pessoas é realizado pelas rodovias, esse
impacto é ainda maior (ALVES e SANTAREM, 2015; INDIA, 2018). Desta forma, a
infraestrutura rodoviária desempenha papel relevante para o desenvolvimento de um país e por
isso necessita de constantes pesquisas e investimentos.
Um dos principais parâmetros para se produzir um pavimento de alta qualidade é o California
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Bearing Ratio - CBR (PATEL e DESAI, 2010). O CBR é um ensaio realizado para se
determinar a resistência mecânica do material que será utilizado com base e sub-base do
pavimento e a partir disso determinar a espessura da camada. Entre os fatores que mais
influenciam no CBR estão: o teor ótimo de umidade (OMC), a densidade seca máxima (MDD), o
número de camadas e número de golpes por camada, Limite de Liquidez (LL), a granulometria
dos solos, adições como cimento, cal, cinza volante, argila, os tipos de solo e grau de
compactação (MOHSHIN e FAROOQ, 2017).
Entre as adições, os resíduos têm se tornado uma interessante alternativa devido a seu baixo
custo e redução dos impactos ambientais. Uma adição já utilizada em larga escala pelos EUA e
Reino Unido são as cinzas de termelétrica (FARIAS, 2005). Entre as cinzas, a cinza de cavaco
de eucalipto (CCE) vem sendo utilizada como estabilizante em misturas para uso em infraestrutura
de pavimentação rodoviária, devido ao seu alto teor de cálcio (RESENDE et al., 2014a).
Segundo Resende et al. (2014a), a CCE apresenta características semelhantes à cal hidratada o
pode indicar que a mesma pode vir a apresentar atividade cimentante.
Alguns estudos já foram realizados aplicando a cinza de bagaço de cana de açúcar em solos para
obras de infraestrutura, como o uso de CBCA em um solo laterítico para avaliar a sua adequação
em aplicações de barreiras de contenção de resíduos mostraram melhorias nas propriedades
(EBEREMU, 2013). Foi estudado o uso da cinza de bagaço de cana de açúcar e calcário para o
aumento da durabilidade e propriedades mecânicas de blocos de solo compactado (ALAVÉZRAMÍREZ et al., 2012) Também já foram realizados estudos similares com cinzas volantes.
Trabalhos recentes estudaram as características de resistência do subleito argiloso estabilizado
com cinzas volantes e cal em obras rodoviárias (MISHRA, 2012). Nos estudos citados
(EBEREMU, 2013; ALAVÉZ-RAMÍREZ et al., 2012; MISHRA, 2012) os resultados foram
promissores. Não foram encontrados trabalhos com a cinza de bagaço de cana de açúcar
reforçado solos para aplicação em base e sub-base da pavimentação flexível. O presente trabalho
estudou a cinza de bagaço de cana de açúcar como reforço em solos para base e sub-base.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

MATERIAIS

Para a realização deste trabalho foram utilizados os materiais CBCA, Argila e Bica corrida. A
CBCA foi coletada após passar pela caldeira com lavador de gases que utiliza BCA como
biomassa na Bem Brasil Alimentos, na cidade de Araxá, ver Figura 3.1, e utilizada sem nenhum
tratamento de moagem, requeima, secagem ou peneiramento.

Figura 3.1 - Tanque de decantação de CBCA (próprio autor)
A amostra de argila foi coletada da escavação do tubulão do prédio 12, localizado no campus II
do CEFET-MG, da Avenida Amazonas, nº 7675, Nova Gameleira em Belo Horizonte - MG, ver
e Figura 3.2.
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Figura 3.2 - Amostra de argila retirada da escavação do tubulão (SILVA, 2017).
A amostra de bica corrida, que é um material extraído, beneficiado e comercializado como
agregados derivados de Gnaisse/Granito para construção civil no mercado nacional e por
apresentar boas características atendendo aos parâmetros para uso na pavimentação, foicoletada
na pedreira localizada na Estrada da Pedreira - Granja Ouro Branco Contagem – MG, ver e
Figura 3.3.

(a)

(b)

Figura 3.3 - (a) Amostra de bica corrida, (b) Mapa da Localização da Pedreira (LANNA,
2018).

3.2

MÉTODOS

A metodologia utilizada foi a de desenvolver a experimentação em laboratório por meio de um
estudo que demonstre qual a influência do uso de CBCA nos materiais utilizados em base de
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pavimentação que são a bica corrida + argila e que atenda a especificação da fase de serviço de
base da norma técnica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, segundo a
Tabela 4.1.
Tabela 3.1 - Resumo de especificação de serviço para realização de pavimentação (DNER –
ES 303, 97)
Resumo de especificação de serviço
Parâmetro
Fase do serviço
Base
Faixa Granulométrica
Faixas: A a D
Limite de Liquidez
<25%
Índice de Plasticidade
<6%
Índice de grupo
0
CBR
N=5X106>60% e N>5X106>80%
Expansão
<0,5%
Espessura das camadas compactadas
mínimo: 10cm e máximo: 20cm
Grau de compactação
100%
Desvio de Umidade
±2%
Norma Técnica
DNER – ES 303/97

Fez-se visita na fase de serviço da base de pavimentação na obra da BR de Itabira do DER-MG,
ver aplicação da bica corrida na Figura 3.4, onde confirmou-se os materiais e métodos utilizados
pelo DNER para serem adotados neste trabalho.
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Figura 3.4 - Base de pavimentação com CBCA na obra da BR de Itabira
O plano de pesquisa foi elaborado conforme a Figura 3.5. O fluxograma de trabalho envolve
ensaios laboratoriais e determinação de índices (granulometria; limite de liquidez e plasticidade;
índice de plasticidade; índice de grupo; CBR e expansão); uma vez que os ensaios “IN SITU”
(espessura das camadas compactadas; grau de compactação e umidade); são para comprovação
daqueles na execução dos serviços em campo não foram incluídos neste estudo. Portanto foram
realizados os ensaios e a determinação dos índices foram para a caracterização dos materiais
utilizados em base de pavimentação e depois para a substituição em massa de argila por CBCA
para identificar a proporção ótima de CBR, que defina o maior percentual de substituição em
porcentagens de 0%; 5%; 10%; 15% e 20% que atenda aos parâmetros mínimos de material de
base de pavimentação de acordo com a especificação da fase de serviço de base da norma
técnica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – ES 303/97; primeiro
para a mistura de bica corrida + argila e depois para a mistura de argila + CBCA. Para o melhor
resultado de cada uma das duas misturas fez-se uma mistura de bica corrida + argila + a CBCA e
a análise das características resultantes com a normatização Brasileira e os padrões do DNER.
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Figura 3.3 - Fluxograma de trabalho
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- Microscopia eletrônica
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A argila e Bica corrida foram amostradas conforme DNER PRO 120/97 e a Redução de
Amostra de Campo de Agregados para Ensaios de laboratório conforme DNER PRO 199/94 e
preparadas conforme DNER 041/94, ver Figura 3.5.

Figura 3.4 - Amostras de Argila e CBCA
As Amostras de Campo, CBCA, argila e bica corrida foram preparadas e reduzidas de acordo
com cada ensaio a ser realizado. A Figura 3.6 apresenta a CBCA e argila depois de moídas para
ensaio do DRX e FRX.

Figura 3.5 - CBCA e a argila após serem processadas em moinho planetário
As amostras de CBCA, bica corrida e argila foram caracterizadas por ensaio de microscopia
eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e espectrometria de fluorescência de
raios X (FRX). Para os ensaios de DRX e FRX, as amostras foram processadas em moinho
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planetário de alta energia em vasos e esferas de óxido de zircônia em 300 rpm durante 10
minutos, ver Figura 3.7 e a argila foi peneirada na peneira # 200, de 0,075mm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.6 - (a) Moinho planetário de alta energia, (b) Vasos e esferas utilizadas no moinho
planetário de alta energia, (c) Indicador digital do moinho planetário de alta energia 300rpm,
(d) Esferas de óxido de zircônia.
Realizou-se os ensaios de microscopia eletrônica de varredura - MEV, em aparelho marca
Hitashi Modelo TM 3000, com pressão variável e capacidade de ampliação de 15 a 30.000
vezes, zoom digital de 2x e 4x, tensão de aceleração de 15 kV e detector de SE (elétrons
retroespalhados). Realizou-se medidas de espectrometria de difração de raios X – XRD,
utilizando equipamento Marca Shimadzu Modelo XRD–7000, em um tubo de raios X de cobre,
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tensão de aceleração de 40 kV, corrente de 30 mA em modo de varredura contínua e um 2θ que
variou em tre 10º e 80º a uma taxa de 2° / min. A espectrometria de fluorescência de raios X XRF, utilizando equipamento da Marca Shimadzu Modelo EDX–720 foi realizada com ar
atmosférico e um colimador de 10 mm.
A amostra da argila foi caracterizada por ensaio de granulometria de acordo com a DNER-ME
080/94 e DNER-ME 213/94 e a amostra de bica corrida de acordo com DNER-ME 083/98. o
limite de liquidez e o limite de plasticidade da argila foram determinados de acordo com a norma
DNER ME 122/94 e DNER-ME 082/94.
A argila e a bica corrida passaram pelo processo de compactação com energia de compactação
de Proctor Normal de acordo com a norma ABNT – NBR 7182-86 para determinar a umidade
ótima e poder realizar os ensaios de CBR de acordo com o Método A- Normal de acordo com
a norma do DNER – ME 049-94 das amostras puras e com as porcentagens de misturas de bica
corrida com argila e argila com CBCA. Na Tabela 4.2 observa-se o soquete apropriado, número
de golpes e camadas conforme a especificação da fase de ser viço de base.
Tabela 3.2 - Resumo do Método A- Normal (DNER-ME049-94 e ABNT-NBR7182-86).
Proctor Normal
(ABNT-NBR7182-86)

CBR
(DNER-ME049-94)

26

26 ou 56

2,500

4,536

3

5

Altura

12,73 cm ±0,03cm

17,78 cm ±0,02cm

Diâmetro

10,00cm ±0,04cm

15,24cm ±0,05cm

Altura

-

6,35 cm ±0,02cm

Diâmetro

-

15,00cm ±0,05cm

Atividade/Equipamento
Número de golpes
Soquete (kg)
Número de camadas
Molde Cilíndrico
Disco espaçador
Fonte próprio autor

No ensaio de Proctor caracterizou-se a curva de compactação utilizando os resultados de
umidade e densidade com um mínimo de cinco pontos, obtendo o ponto que define a umidade
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ótima e a massa específica aparente seca máxima. Os dados dos ensaios foram utilizados em
planilha no software do Excel do Office, traçado o gráfico, definido a curva de tendência,
equação polinomial de expoente 2, qui-quadrado (erro de ensaio) e assim determinado a umidade
ótima e a densidade máxima que estão demonstrados em resultados.
As etapas de execução do ensaio de compactação do Proctor Normal na amostra da argila,
estão detalhados nas Figura 3.8 (a), Figura 3.8 (b), Figura 3.8 (c) e Figura 3.8 (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.7 - Ensaio de Proctor – (a) Argila e CBCA distribuição de material para 2ª camada
de compactação, (b) Argila e CBCA sendo compactadas, (c) Camada final sendo arrasada,
(d) Corpo de prova de Argila sendo removido da forma.
No Ensaio de Proctor é realizado a determinação da umidade. O restante é destorroado para
realização do próximo ponto crescente de umidade, ver Figura 3.9.
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(a)

(b)

Figura 3.8 - Ensaio de Proctor – (Umidade) Corpos de prova de Argila e CBCA partidos
As misturas foram realizadas de manualmente e a quantidade de água de acordo com o teor de
umidade ótima antes definido no ensaio de compactação, ver Figura 3.9.

(a)

(b)

Figura 3.9 - Ensaio de CBR – (a) Argila e CBCA em processo de mistura (b)Argila e
CBCA após mistura.
Junto com o ensaio de CBR é realizado também o de expansão de acordo com a norma (DNERME049-94). Os moldes são mantidos submersos durante todo o ensaio, ver Figura 3.10.
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(a)

(b)

Figura 3.10 - Ensaio de CBR – (a) Pesos anelares, tripés fixadores e extensômetros (b)
Corpo de prova de imerso em água.
Após a última leitura dos extensômetros nos moldes, ver Figura 3.12. Em seguida os corpos de
prova são levados para compressão.

Figura 3.11 - Ensaio de CBR – Leitura de Extensômetros.
Para os ensaios das misturas por orientação e observando que na caracterização dos materiais os
ensaios se mostraram regulares e confiáveis passou-se de seis para três corpos de prova.
Concluído o ensaio de expansibilidade iniciou-se a penetração utilizando um equipamento servo
controlado, dotada de célula de carga, indicador digital e controle de velocidade, utilizando pistão
de penetração de aço com 4,96cm de diâmetro e altura de 19cm, ver Figura 3.13.
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Figura 3.12 - Ensaio de CBR – Leitura de Pressão-penetração, Pesos anelares e forma.
Obtendo correlações de penetração e pressão com velocidade constante de 12,7mm/min, que
geraram dados em txt e pdf. Sendo que destes dados extrai-se 9 pontos de leituras que são
padronizados e prescritos em norma conforme Tabela 4.3.
Tabela 3.3 - Leituras obtidas em função da penetração do pistão no solo e do tempo
(DNER-ME049, 1994)
Tempo
(min)
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0

Penetração
(pol)
0,025
0,050
0,075
0,100
0,150
0,200
0,300
0,400
0,500

(mm)
0,63
1,27
1,90
2,54
3,81
5,08
7,62
10,16
12,70

Leitura
(mm)
-

Com os 9 pontos listados conforme Tabela 4.3 traça-se um gráfico conforme demonstrado na
Figura 3.14. A curva pode apresentar ponto de inflexão ou não, que deve ser corrigido.
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Figura 3.13 - Ensaio de CBR – Curva cargas X penetração (DNER-ME049, 1994)

Dos relatórios emitidos automaticamente com os dados de ensaios foi obtido pressão-penetração
e os utilizados em planilha do software do Excel do Office, traça-se o gráfico, define-se a curva
de tendência, equação 4.1 polinomial de expoente 4, qui-quadrado (erro de ensaio) e assim
determinado o CBR que estão demonstrados em resultados. Quando a curva pressão-penetração
apresenta um ponto de inflexão calcula-se a derivada da equação polinomial de expoente 4 e
defini-se a tangente que passa por este ponto e que intercepte o eixo das abscissas. A curva será
esta tangente mais a parte convexa da curva. A origem passa a ser o ponto onde a tangente corta
o eixo das abscissas e a distância deste ponto a origem é considerado a distância c que é somado
às abscissas dos pontos de penetração 0,1 polegadas = 2,54mm e 0,2 polegadas = 5,08mm,
obtendo-se as novas ordenadas que representam as pressões corrigidas que definem o CBR,
equação 4.2, ver Figura 3.15.
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(4.1)

(4.2)

Figura 3.14 - Ensaio de CBR – Curva cargas X penetração.

Com os resultados de CBR obtidos:
-

primeiro para a mistura de bica corrida + argila e

-

depois para a mistura de argila + CBCA.

Analisou-se o melhor desempenho de ambas as misturas se identificou a substituição da
proporção ótima em massa e realizou-se os ensaios de CBR nesta proporção. Para finalizar
foram avaliadas comparativamente as características físico-químicas da proporção ótima de
substituição de CBCA no material de base de pavimentação bica corrida e argila com as
padronizadas por normatização.
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4

RESULTADOS

4.1

RESULTADOS DE ENSAIOS COM CBCA

Por ser um material em pesquisa e não ser utilizado em campo não existem itens específicos nas
normas do DNER. Foram realizados ensaios físico-químicos para avaliar a substituição parcialda
argila.
4.1.1

Microscopia eletrônica de varredura com CBCA

A morfologia de CBCA foi observada nas imagens obtidas pela MEV (Figura 4.1). Observa-se
fibras alongadas e esferóides em matriz porosa na amostra de CBCA.

(a)

(b)

Figura 4.1 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de CBCA “In Natura”,
(a) 50x, (b) 500x

Na Figura 4.2 observa-se, na amostra moída de CBCA, que já não há mais as fibras alongadas e
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esferóides em matriz porosa como na amostra “in natura” de CBCA, pois foram trituradas no
processamento em moinho planetário de alta energia em vasos e esferas de óxido de zircônio em
300rpm durante 10 minutos. Processo este realizado buscando caracterizá-la no ensaio de DRX
para poder ter parâmetro de análise de sua pozolanicidade.

(a)

(b)

Figura 4.2 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de CBCA moída, (a)
5000x, (b) 5000x.

4.1.2

Análise química por Fluorescência de raio X de CBCA

Os resultados da composição química semi-quantitativa de CBCA obtida por FRX são
apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Composição química de CBCA em óxidos (%)
Material

Al2O 3

SiO2

Fe2O3

K 2O

TiO2

CaO

P2O5

ZrO 2

Demais

CBCA

17,51

27,96

32,29

5,39

5,88

5,18

2,45

1,59

1,76

4.1.3

Difratrogramas de raios X de CBCA

Na Figura 4.3 são apresentados os difratogramas de raios X de CBCA. Com base no Bragg's
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angle e com as intensidades apresentadas foi possível identificar as fases presentes na CBCA. A
baixa intensidade demonstra características de um material amorfo. Foi possível identificar as
fases de quartzo e hematita. A presença do quartzo, provavelmente é proveniente da areia que
vem do campo que permanece mesmo após ser lavada no processo industrial e a cor escura é
função da presença do carbono pela incompleta combustão do bagaço (Cordeiro et al., 2008).

Figura 4.3 - Difratrogramas de raios X de CBCA

4.2

RESULTADOS DE ENSAIOS DA ARGILA

Os ensaios realizados na argila foram: ensaio de granulometria, microscopia eletrônica de
varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e espectrometria de fluorescência de raios X
(FRX), limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade, índice de grupo - IG,
compactação, CBR e expansão.
4.2.1

Granulometria da argila

A determinação da umidade higroscópica realizada em estufa da amostra de argila atingiu 4,65%
de média. No ensaio granulométrico ficou retido 0,45% de material grosso até a peneira N o 10
de 2mm, no peneiramento fino passou 63,85% de material na peneira N°200 de 0,075mm, a
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massa específica real dos grãos da argila igual a 2,719 g/cm³.
Pelo triângulo textural a amostra se classifica como muito argilosa em nível mais generalizado
como textura argilosa (RESENDE et al., 2014b) e na Figura 4.4 observa-se que a amostra da
argila classifica-se pelo método textural como Argila areno-siltosa, pois apresenta maior
quantidade de fração argila = 40,61; areia = 38,63 e silte = 20,75.
Diâmetro das partículas (mm)
100,0

90,0

80,0

% Passando

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

Curva Granulométrica
Argila areno-siltosa

10,0

0,0
0,001

0,010

0,100

1,000

10,000

100,000

Figura 4.4 - Granulometria da argila “In Natura”

4.2.2

Microscopia eletrônica de varredura da argila

Na Figura 4.5 é possível observar a morfologia da argila nas imagens obtidas pela MEV. A argila
apresenta estrutura particulada.
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(a)

(b)

Figura 4.5 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da argila, (a) 100x, (b) 500x

4.2.3

Fluorescência de raios X da argila

Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados da composição química da argila obtida por FRX.
Pode-se perceber a predominância dos óxidos de alumínio, silício e ferro.
Tabela 4.2 - Composição química da argila em óxidos (%)
Material
Argila

Al2O3
38.77

SiO2
36.54

Fe2O3
20.03

K 2O
2.04

TiO2
1.52

CaO
0.06

P2O5
0.00

ZrO 2
0.17

Demais
0.87

Esta composição química (caulinita, quartzo, sericita) é típica da rocha de Filito (FERNANDES,
2016) apresentando a cor amarelo-alaranjado de brilho (LEINZ, 1991).Esta amostra de argila
apresenta um alto grau de alteração (SILVA, 2012), pois a relação sílica/sesquióxidos (CHEN,
2000) Rss apresenta um valor baixo igual a 0,621 indicando ser uma material mais laterítico
(GOMES e RODRIGUES, 1998), pois:
Rss= % SiO2 ÷ (%Fe2O3 + % Al2O3)
(4.1)
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Rss= 36,54 ÷ (20,03 + 38,77)
Rss= 0,621
4.2.4

Difratrogramas de raios X da argila

Na Figura 4.6 são apresentados os difratrogramas de raios X da argila. Com base no Bragg's
angle e com as intensidades apresentadas foi possível identificar as fases presentes na argila. Foi
possível identificar as fases Caulinita, Quartzo, Gibsita e Hematita, corroborando com a análise
realizada por FRX e granulometria.

Figura 4.6 - Difratrogramas de raios X da argila
Na Tabela 4.3 apresenta-se os Valores Típicos dos Limites de Atterberg em função das
propriedades físicas da Caulinita, com partículas de tamanho menores e uma maior superfície
específica promove um maior índice de plasticidade. Fazendo uma análise percebe-se que a
presença da Caulinita foi determinante para os valores obtidos de LL, LP e IP da amostra da
argila ensaiada, apresentados nos itens abaixo.
Tabela 4.3 - Valores típicos dos Limites de Atterberg X Propriedades físicas da argila
Mineral
Caulinita

LL
30 - 110

LP
25 - 40
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IP
25 - 29

Argila ensaiada

4.2.5

56

28,67

27,33

Limite de liquidez e plasticidade da argila

Os resultados dos ensaios de determinação do limite de liquidez - LL foi igual a 56% de umidade.
Os resultados dos ensaios de determinação do limite de plasticidade – LP foi igual a 28,67%.
4.2.6

Índice de plasticidade da argila

Pela Tabela 4.4 e equação 4.2 determinou-se o índice de plasticidade igual a 27,33%.
IP = LL-LP

(4.2)
Tabela 4.4 - Propriedades físicas da argila
Propriedade
Limite de Liquidez (LL)
Limite de Plasticidade (LP)
Índice de Plasticidade (IP)

4.2.7

(%)
56,00
28,67
27,33

Índice de Grupo

Através do resultado LL, LP, IP e do teor de material pulverulento - p200, foi possível
determinar o Índice de Grupo – IG pela equação 4.3, conforme abaixo:
Sendo LL = 56,00; LP = 28,67; IP = 27,33 e p200=63,85
IG = (p200-35)(( 0,2+0,005(LL-40))+0,01(p200-15)(IP-10)

(4.3)

Então: IG= (63,85-35)(0,2+0,005(56-40))+0,01(63,85-15)(27,33-10)
IG=16,54
Pela equação 4.4 pode-se calcular o PI e dentro dos procedimentos de Classificação Rodoviária
– AASHO Classificar como A-7-6.
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Sendo IP=27,3
PI = LL-30

(4.4)

Então PI=56-30=26
A-7-6, PI ≥LL-30=26
Na Tabela 4.5 são apresentados os dados com as propriedades da argila utilizada em forma de
resumo para melhor entendimento da classificação do índice de grupo.
Tabela 4.5 - Dados para determinação do IG
Limite de plasticidade
Limite de liquidez
Massa específica real dos grãos média
Fração de finos (peneira no 200)

28,67 %
56,00 %
2,016 g/cm³
63,85 %

O IG ideal para a melhor adequação do solo como material de infraestrutura rodoviária é ter um
valor baixo ou ser igual a 0 (zero). A argila apresenta sozinha um IG=16,54, valor este que vai
compor com a bica corrida na melhor proporção para se atender a melhor adequação.
Dentro dos procedimentos de Classificação Rodoviária – AASHO a argila com p200=63,85%
passado na #200≥36% classifica-se como Solos finos, ver Tabela 4.6, com baixa condição de
suporte, justificando a necessidade de ser misturada com a bica corrida para melhorar este
suporte.
Tabela 4.6 - Valores de classificação de solo X Propriedades físicas da argila
Classificação
Solos finos = Argila
Argila ensaiada

p200
>36
63,85

LL
>41
56

LP
>11
28,67

Através do resultado LL e IP e foi possível determinar pela equação 5.4 e pelo método da
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A.A.S.H.O. ou H.R.B. que a amostra de argila ensaiada se classifica como A-7-6, conforme
observa-se abaixo.
A-7-6, PI ≥LL-30=26
Com este resultado pode-se fazer correlações das classificações conforme observa-se na Tabela
4.7 com níveis que proporcionam condições mais provável, a possível e a possível, mas
improvável.
Tabela 4.7 - Correlações das classificações X Propriedades físicas da argila
Classificação
A.A.S.H.O.
H.R.B.
A-7-6

Classificação Unificada
Mais provável

Possível

CH - CL

ML – OL - SC

Possível, mas
improvável
OH – MH – GC – GM
- SM

Utilizando os resultados pode utilizar o Sistema Unificado de Classificação – SUCS e obter a
classificação da amostra como sendo um solo argiloso, conforme se observa abaixo e pela Tabela
4.8. O teor de fração de finos, 63,85% passado na #200, e o LL = 61%, possibilitam para
classificar como MH; CH; OH => Solos Argilosos, utilizando também o IP = LL-LP; 5628,67=27,33, leva para classificar como CH ou OH e por não ser orgânico então resta classificar
como CH de alta compressibilidade e de elevada plasticidade, pois LL está dentro do limite,
50%<LL≤70%.
Tabela 4.8 - SUCS X Propriedades físicas da argila
Sistema Unificado de Classificação – SUCS
Classificação geral
Tipos principais
Símbolo
Solos finos >50%
Solos Argilosos
CH
passante na peneira 200
LL ≥ 50%

Descrição do solo
Argilas inorgânicas
de alta plasticidade

Através dos índices físicos podemos determinar pela equação 4.5 o índice de consistência - IC:
Sabendo que umidade, w = 21,4%, LL = 56% e LP = 28,67 e utilizando da expressão que
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determina o IC tem-se que:
IC = (LL-w) / (LL-LP)

(4.5)

IC = (56-w) / (56-28,67)
IC=1,266
Portanto, segundo Artur Casagrande no início da década de 40, propôs esta classificação
sistemática onde considera que é uma argila dura, pois IC > 1,0.
4.2.8

Compactação da argila

Os dados dos ensaios utilizados determinam a equação 4.6 que define a umidade ótima = 21,4%
e a densidade máxima = 1,562g/cm3, com erro de ensaio de 1,41%, estão demonstrados na
Figura 4.7.

(4.6)

Figura 4.7 - Gráfico da compactação da argila.
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4.2.9

CBR da argila

4.2.9.1 Determinação da umidade do CBR da argila.
Na Tabela 4.9 estão apresentados os dados da umidade com média igual a 20,9% que foi
realizado o ensaio de CBR dos seis cilindros.

Tabela 4.9 - Dados de ensaio de umidade do ensaio de compactação do CBR.
Cápsula nº
Peso cápsula + solo úmido (g)
Peso cápsula + solo seco (g)
Peso água (g)
Peso cápsula (g)
Peso solo seco (g)
Individual
Média

Teor de umidade (%)

267
22,5
20,3
2,2
9,81
10,49
21,0
20,9

358
21,75
19,8
1,95
10,48
9,32
20,9

4.2.9.2 Resultados do CBR da argila
Na Tabela 4.10 estão apresentados os dados da compactação dos seis cilindros do ensaio de
CBR com média da massa específica aparente seca igual a 1,576 g/cm3.
Tabela 4.10 - Dados dos seis cilindros do ensaio de compactação do CBR
Cilindro nº
Individual
Média

Massa específica aparente seca (g/cm 3 )
CP 1
CP 2
CP 3
CP 4
1,577
1,586
1,571
1,573
1,576

CP 5
1,579

CP 6
1,571

Na Tabela 4.11 estão apresentados os dados dos seis cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 17,1 %.
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Tabela 4.11 - Dados dos seis cilindros do ensaio de compactação do CBR
Cilindro nº
Individual
Média

CBR (%)
CP 2
CP 3
19,6
17,7

CP 1
12,9

CP 4
18,6

CP 5
17,0

CP 6
16,5

17,1

4.2.10 Expansão da argila
Os resultados da expansão = 0,03% estão demonstrando que a argila não possui expansão, é
estável, apresentando valor abaixo do solicitado na DNER – ES 303/97 que deve ser < 0,5%.
De acordo com o índice de atividade – A (SKEMPTON, 1953), que é determinado pelo índice
de plasticidade em função da porção de argila tem-se que:
A=27,33/40,61=0,67
Portanto A é menor que 0,75 resultando em uma argila inativa corroborando com o resultado de
que a argila não possui expansão.
4.2.11 Índices Físicos
Através das propriedades da argila utilizada apresentadas na Tabela 4.12 em forma de resumo foi
possível determinar os índices físicos que faltam e que esclarecem o fato da compacidade do solo
até seu ponto de escorregamento determinado pelo ponto de queda brusca nos resultados de
CBR. Onde o sistema trifásico: ar + água + solos foi determinante para o cálculo do grau de
saturação.
Tabela 4.12 - Propriedades da argila
Propriedade
Morfologia
Composição Mineral
Material
Argila

Al2O 3
38,77

SiO2
36,54

Resultado
estrutura particulada
Caulinita, Quartzo, Gibsita e Hematita
Composição química em óxidos
Fe2O3
K 2O
TiO2
CaO
P2O 5
ZrO 2 Demais
20,03
2,04
1,52
0,06
0,00
0,17
0,87
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Classificação textural
Tipo de Rocha
Cor
Massa específica real dos grãos média
Fração de finos (peneira no 200)
Limite de plasticidade
Limite de liquidez
Índice de plasticidade
Índice de consistência
Classificação de grupo
Classificação Unificada
Umidade ótima
Densidade Máxima
Umidade de compactação do CBR
CBR
Expansão
Índice de atividade
4.3

Argila areno-siltosa
Filito
Amarelo-alaranjado
2,016 g/cm³
63,85 %
28,67 %
56,0 %
27,33%
1,266
A-7-6
CH
21,4
1,562 g/cm³
20,9
17,1%
0,03%
0,67

BICA CORRIDA

Os ensaios realizados na bica corrida foram: ensaio de granulometria, microscopia eletrônica de
varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e espectrometria de fluorescência de raios X
(FRX), limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade, índice de grupo - IG,
compactação, CBR e expansão.
4.3.1

Granulometria da Bica corrida

A determinação da umidade higroscópica realizada em estufa atingiu 2,89% de média, ficando
retido 65,9% de material grosso até a peneira N o 10 de 2mm, passando 11% de material fino na
peneira N o 200 de 0,075mm, a massa específica real dos grãos igual a 2,640 g/cm³.
Classificando-se como uma rocha metamórfica do tipo Foliáceo da família Gnaisse, classifica-se
pelo método textural como Pedregulho areno-siltoso, pois apresenta maior quantidade de fração
de pedregulho = 60,04; areia = 29,30 e silte = 5,49 (Figura 4.8).
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Figura 4.8 - Granulometria da bica corrida “In Natura”

4.3.2

Microscopia eletrônica de varredura da bica corrida

Na Figura 4.9 é possível observar a morfologia da bica corrida nas imagens obtidas pela MEV. A
bica corrida apresenta estrutura particulada com forma angulosa.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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(g)

(h)

(i)

(j)

Figura 4.9 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da bica corrida
(a) ampliação de 100X, (b) ampliação de 200X, (c) ampliação de 500X, (d) ampliação de
1000X, (e) ampliação de 1500X, (f) ampliação de 2500X, (g) ampliação de 5000X, (h)
ampliação de 10000X, (i) ampliação de 10000X, (j) ampliação de 2000X.

4.3.3

Limites de Atterberg da bica corrida

Para a bica corrida não foram determinados os valores dos Limites de Atterberg em função da
mesma se apresentar em granulometria grosseira, não sendo assim classificado como um solo fino
e não apresentando condições para determinação dos limites de liquidez e plasticidade.
4.3.4

Índice de Grupo da bica corrida

Através do resultado LL, LP, IP e do teor de material pulverulento - p200, foi possível
determinar o Índice de Grupo - IG, conforme abaixo.
IP = Não há.
p200=11,00
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Como na equação 4.4 que define o IG o primeiro termo é função de LL e o segundo é função do
IP e não há ambos, por ser um solo grosso, o resultado do IG é zero (0).
Através do resultado LL e IP e foi possível determinar pela equação 4.5 e pelo método da
A.A.S.H.O. ou H.R.B. que a amostra de argila ensaiada classifica-se como A-1-a.
O IG ideal para a melhor adequação do solo como material de infraestrutura rodoviária é ter um
valor baixo ou ser igual a 0 (zero). A bica corrida apresenta sozinha um IG=0, valor este que vai
compor com a argila na melhor proporção para se atender a melhor adequação.
Dentro dos procedimentos de Classificação Rodoviária – AASHO a bica corrida com
p200=11,00% passado na #200≤35% classifica-se como Solos granulares, ver Tabela 4.13,
com excelente condição de suporte.
Tabela 4.13 - Valores de classificação de solo X Propriedades físicas da bica corrida
Classificação
Solos granulares = Fragmentos de
pedras, cascalho e areia
Bica Corrida ensaiada

p10

p40

p200

≤50

≤30

≤15

34,07

23,46

11,00

Com este resultado pode-se fazer correlações das classificações conforme observa-se na Tabela
4.14 com níveis que proporcionam condições mais provável, a possível e a possível, mas
improvável.
Tabela 4.14 - Correlações das classificações X Propriedades físicas da argila
Classificação Unificada

Classificação A.A.S.H.O.
H.R.B.

Mais provável

Possível

A-1-a

GW - GP

SW - SP

Possível, mas
improvável
GM - SM

Utilizando os resultados pode utilizar o Sistema Unificado de Classificação – SUCS e obter a
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classificação da amostra como sendo um solo granular, conforme se observa abaixo e pela
Tabela 4.15. O teor de fração passante igual a 10, 30 e 60% possibilitam classificar como GW
ou GP, pois possibilitam determinar os coeficientes de não uniformidade através da equação 4.7 e
de curvatura através da equação 4.8, conforme determinado abaixo pode-se determinar como
Pedregulhos bem graduados ou Pedregulhos arenosos.
Sendo:
D10 = 0,0468mm, D30 = 1,2mm, D60 = 19,0mm
Então:
Coeficiente de não uniformidade – CNU
O CNU é determinado através da expressão:
CNU = D60/D10

(4.7)

CNU = 19/0,0468 => CNU = 406

e

Coeficiente de curvatura – CC
CC = (D30)2 / (D10XD60)

(4.8)

CC = (1,2)2 /0,0468X19,0 => C C = 1,62
Tabela 4.15 - SUCS X Propriedades físicas da argila (adaptado SUCS)
Classificação
geral
Solos grossos
<50% passante
na peneira 200

Sistema Unificado de Classificação – SUCS
Tipos
Símbolo
Descrição do solo
principais
Solos grossos
Pedregulhos bem
<50%
graduados,
GW
passante na
Pedregulhos
peneira 4
arenosos
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CU

CC

> CU
>4

1>CC>
3

4.3.5

Compactação da bica corrida

Os dados dos ensaios e a equação 4.9 que define a umidade ótima = 6,4% e a densidade
máxima = 1,757g/cm3, com erro de ensaio de 0,52%, estão demonstrados na Figura 4.10.

(4.9)

Figura 4.10 - Gráfico da compactação da bica corrida.
4.3.6

Compactação da bica corrida.

Na Tabela 4.16 estão apresentados os dados da compactação dos seis cilindros do ensaio de
CBR com média da massa específica aparente seca igual a 1,929 g/cm3.
Tabela 4.16 - Dados dos três cilindros do ensaio de compactação da bica corrida
Cilindro nº
Individual
Média

Massa específica aparente seca (g/cm3)
CP 1
CP 2
1,965
1,976
1,929

CP 3
1,847

Na Tabela 4.17 estão apresentados os dados dos três cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 17,1 %.
Tabela 4.17 - Dados dos três cilindros do ensaio de compactação do CBR
CBR (%)
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Cilindro nº
Individual
Média

4.3.7

CP 1
93,3

CP 2
103,2
108,7

CP 3
129,7

Expansão da bica corrida

Os resultados da expansão = 0,03% demonstram que a bica corrida não possui expansão, é
estável, apresentando valor abaixo do solicitado na DNER – ES 303/97 que deve ser menor que
0,5%.
4.3.8

Índices Físicos

Através das propriedades da bica corrida utilizada apresentadas na Tabela 4.18 em forma de
resumo foi possível determinar os índices físicos que faltam e que esclarecem o fato da
compacidade do solo até seu ponto de escorregamento determinado pelo ponto de queda brusca
nos resultados de CBR, onde o sistema trifásico: ar + água + solos foi determinante para o
cálculo do grau de saturação.
Tabela 4.18 - Propriedades da bica corrida
Propriedade
Morfologia
Classificação textural
Tipo de Rocha
Cor
Massa específica real dos grãos média
Fração de finos (peneira no 200)
Limite de plasticidade
Limite de liquidez
Índice de plasticidade
Classificação de grupo
Classificação Unificada
Umidade ótima
Densidade Máxima
Umidade de compactação do CBR
CBR

Resultado
estrutura particulada
Pedregulho areno-siltoso
Gnaisse
Cinza
2,640 g/cm³
11,00 %
Não liquido
Não plástico
Não tem Índice de Plasticidade
A-1-a
GW
6,4
1,657 g/cm³
9,4
108,7%
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Expansão

4.4

0,03%

RESULTADOS DE ENSAIOS DA MISTURA BICA CORRIDA + ARGILA

Os ensaios realizados na mistura bica corrida + argila foram: analise granulométrica,
compactação, CBR e expansão em função das porcentagens de substituição de 5%; 10% 15% e
20% em massa de bica corrida por argila. Para estas misturas foi dado o nome de MIX1.
4.4.1

Analises granulométricas das misturas de bica corrida + de argila.

De acordo com os resultados de ensaios de granulometria fez-se uma análise comparativa em
relação a Faixa “D” da norma DNER 303/97, que comporta matérias com grãos menores, e
constatou-se que as misturas não atendem ao solicitado, ficando abaixo do limite inferior da Faixa
“D” conforme pode ser visto na Figura 4.11. Ou seja, as misturas não atendem as características
granulométricas solicitadas se destinadas a confecção de base de pavimentação com alto tráfego
(N>5X106) de acordo com o DNER.
A porcentagem de material que passa na peneira #200 não ultrapassou 2/3 da porcentagem que
passa na peneira #40 em todos os percentuais das misturas, ou seja, ficaram com
aproximadamente 50% valor que está abaixo do limite que é de 66,6%.
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Figura 4.11 - Curva granulométrica do MIX1 em relação a Faixa “D”

Quanto a Faixa “A”, que comporta matérias com grãos maiores, conforme pode ser visto nos
subitens abaixo a analise granulométrica atende a especificação para todas as misturas mesmo
utilizando as tolerâncias da norma DNER ES 303/97, ver Tabela 4.19, se destinadas a confecção
de base de pavimentação com alto tráfego (N>5X10 6).

Tabela 4.19 - Faixas de Composição granulométrica (Adaptado DNER-ES 303/97)
Tipos Peneiras

Para pavimentação com alto tráfego
( N > 5X106 )
A
D
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Tolerâncias de faixa de
projeto

% em peso passado
2’’
1’’
3/8’’
No 4
No 10
No 40
No 200

100
30-65
25-55
15-40
8-20
2-8

100
60-100
50-85
40-70
25-25
10-25

±7
±7
±7
±5
±5
±2
±2

4.4.1.1 Granulometria das misturas de 95%bica corrida + 5%de argila
Na mistura de 5% de Argila + 95% Bica corrida ficou muito próxima ao limite inferior. Na
peneira 4,8mm ficou abaixo ao limite inferior, mas utilizando da tolerância o limite é atendido,
conforme pode ser visto na Figura 4.12.

Figura 4.12 - Curva granulométrica do MIX1 em relação a Faixa “A”
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4.4.1.2 Granulometria das misturas de 90%bica corrida + 10%de argila
Na mistura de 10 de Argila + 90% Bica corrida ficou muito próxima ao limite inferior. Na peneira
4,8mm em cima do limite inferior sem necessidade de utilizar da tolerância para o limite ser
atendido, conforme pode ser visto na Figura 4.16.

Figura 4.13 - Curva granulométrica do MIX1 em relação a Faixa “A”
4.4.1.3 Granulometria das misturas de 85%bica corrida + 15%de argila
Na mistura de 15% de Argila + 85% Bica corrida ficou enquadrada. Da parte mais graúda até o
meio da extensão do limite superior e do limite inferior a faixa estendeu sem a necessidade de
utilizar da tolerância para o limite ser atendido, ficando mais próxima do limite inferior no restante,
conforme pode ser visto na Figura 4.14.
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Figura 4.14 - Curva granulométrica do MIX1 em relação a Faixa “A”

4.4.1.4 Granulometria das misturas de 80%bica corrida + 20%de argila
Na mistura de 20% de Argila + 80% Bica corrida ficou enquadrada. Nos extremos da
distribuição granulométrica a curva ficou próxima do limite superior na parte graúda e do limite
inferior na parte miúda sem a necessidade de utilizar da tolerância para o limite ser atendido,
conforme pode ser visto na Figura 4.15.
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Figura 4.15 - Curva granulométrica do MIX1 em relação a Faixa “A”

4.4.2

Compactação das misturas bica corrida + argila

A umidade não teve variação significativa nos ensaios de compactação das misturas com
porcentagens de substituição de 5%; 10% 15% e 20% em massa de bica corrida por argila.
Utilizou-se como parâmetro a umidade ótima = 6,40% e a densidade máxima = 1,757g/cm3
obtida no ensaio da bica corrida pura, ver Figura 4.16. O desvio de umidade permitido pela
norma técnica DNER – ES 303/97 igual a ± 2%.
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Figura 4.16 - Gráfico da compactação das misturas de bica corrida + argila.

4.4.3

CBR das misturas de bica corrida + de argila.

Para a obtenção da proporção ótima das misturas de bica corrida + argila foram realizados os
ensaios de CBR com substituição em porcentagens de 5%; 10% 15% e 20%. Portanto para
realização do CBR das misturas adotou-se como umidade a quantidade referente a cada
percentual substituído em relação a umidade ótima obtida nas compactações da bica pura e da
argila pura. Conforme a Tabela 4.20 não ocorreu variação significativa nas umidades do ensaio
de CBR, apresentado média igual a 9,4%.
Tabela 4.20 - Resumo das umidades do CBR da bica corrida e mistura com argila.
Umidade ótima
ARGILA (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0

(%)
6,4
9,3
10,0
10,0
8,4

75

4.4.3.1 CBR da mistura de 95% de bica corrida + 5% de argila.
Na Tabela 4.21 estão apresentados os dados dos três cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 114,2%.
Tabela 4.21 - Dados dos três cilindros do ensaio de compactação do CBR
Cilindro nº
Individual
Média

CBR (%)
CP 1
128,8

CP 2
112,1
114,2

CP 3
101,8

4.4.3.2 CBR da mistura de 90% de bica corrida + 10% de argila.
Na Tabela 4.22 estão apresentados os dados dos três cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 136,8 %.
Tabela 4.22 - Dados dos três cilindros do ensaio de compactação do CBR
Cilindro nº
Individual
Média

CBR (%)
CP 1
136,5

CP 2
134,5
136,8

CP 3
139,3

4.4.3.3 CBR da mistura de 85% de bica corrida + 15% de argila
Na Tabela 4.23 estão apresentados os dados dos três cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 13,2 %.
- Dados dos três cilindros do ensaio de compactação do CBR
Cilindro nº
Individual
Média

CBR (%)
CP 1
12,3
76

CP 2
16,3
13,2

CP 3
11,0

4.4.3.4 CBR da mistura de 80% de bica corrida + 20% de argila
Na Tabela 5.24 estão apresentados os dados dos três cilindros do ensaio de CBR com média
igual a 12,7 %.
Tabela 4.24 - Dados dos três cilindros do ensaio de compactação do CBR
CBR (%)
CP 1
12,7

Cilindro nº
Individual
Média

CP 2
10,6
12,7

CP 3
14,7

4.4.3.5 Resumo dos Resultados de CBR da mistura de bica corrida + argila
Na Tabela 4.20 estão apresentados os dados médios de CBR com a determinação da melhor
mistura, 90% bica corrida e 10% argila, 136,8%, pois proporcionou a maior quantidade de
substituição atendendo ao limite do DNER que é de 80%.
Tabela 4.20 - Dados dos médios do CBR da mistura de bica corrida + argila
% argila
Média
Limite

0
108,7

CBR (%)
5
114,2

10
136,8
80,0

15
13,2

20
12,7

Avaliando os resultados das composições de argila e bica corrida apresentados na Figura 4.17
percebe-se que há uma queda significativa de CBR para o teor de 15 e 20%. A substituição de
10% foi a proporção que apresentou melhor desempenho de CBR em relação ao limite do
DNER. Isso se deve a característica de consistência da mistura que também é função da
quantidade de água e teor de grãos finos presentes.
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Figura 4.17 - Gráfico da compactação da mistura bica corrida e argila.

Os resultados de até 10% de substituição de argila por bica corrida expressam o limite para se ter
um excelente material de construção de pavimentação, atinge-se o limite mínimo de tolerância de
80% de CBR conforme a norma DNER ES 303 /97.

4.4.3.6 Resumo dos Resultados de Expansibilidade da mistura de bica corrida + argila
Os dados médios de expansibilidade obtidos em função dos teores para substituição na mistura
demonstram que a proporção de 10,0% apresenta valor que atende o limite de norma, conforme
demonstrado na Figura 4.18.
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Figura 4.18 - Gráfico da expansibilidade em função da mistura bica corrida e argila.

A expansibilidade para a determinação da melhor mistura, 90% bica corrida e 10% argila,
0,01%, pois proporcionou a maior quantidade de substituição atendendo ao limite do DNERque
é de 0,5%.

4.4.3.7 Resumo dos Resultados de Massa Especifica aparente Seca da mistura de bica
corrida + argila
Na Figura 4.19 observa-se que os resultados da massa específica aparente seca apresentam o
efeito da compactação, onde há a eliminação dos vazios até na mistura de 15%, o que logo após
em 20% ocorre a redução em função das diferenças de massas especificas reais. Observa-se
também que há crescimento até 15% na massa específica aparente seca com a determinação da
melhor mistura, 90% bica corrida e 10% argila, 2,091N e após começa a diminuir.

Figura 4.19 - Gráfico da massa específica aparente seca das misturas.

4.5

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA MISTURA ARGILA + CBCA

Para a obtenção da proporção ótima da mistura de argila + cinza foram realizados os ensaios de
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analise granulométrica, CBR e expansão em função das porcentagens de substituição em
porcentagens de 5%; 10% 15% e 20%. Para estas misturas foi dado o nome de MIX2.
4.5.1

Compactação da mistura argila + CBCA

Os dados dos ensaios utilizados foram os mesmos determinados nos ensaios da argila, umidade
ótima = 21,4% e a densidade máxima = 1,562g/cm3, fez-se a compactação para conferência se
ocorreria na mistura de 80% de argila e 20% de CBCA e não ocorreu alteração. O desvio de
umidade permitido pela norma técnica DNER – ES 303/97 igual a ± 2%. Pode-se observar na
Figura 4.20 a distribuição regular de CBCA na superfície do corpo de prova da mistura de argila
e CBCA.

Figura 4.20 - Ensaio de Proctor – Distribuição regular de CBCA no Corpo de prova.

4.5.2

Resultados de CBR da mistura de argila + CBCA.

Na Figura 4.21 observa-se que ocorre penetração pontual, com ruptura por força cortante.
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Figura 4.21 - Ensaio de CBR – Corpo de prova após a penetração do pistão de aço.

Na Figura 4.22 observa-se uma queda nas misturas de 5% e 10% uma elevação em 15 e nova
redução em 20%. A substituição ótima de cinza na mistura com argila encontrando é o ponto de
15% com CBR de 16,9%.

Figura 4.22 - Gráfico do CBR das misturas.

4.5.3

Resumo dos Resultados de Expansibilidade da mistura de argila + cinza

Na Tabela 4.21 estão apresentados os dados médios de expansibilidade, incluído a da melhor
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mistura, 85% argila e 15% cinza, 0,01%, pois atende ao limite do DNER que é de 0,5%.
Tabela 4.21 - Resultados de expansibilidade das misturas
Expansibilidade
CINZA (%)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0

(%)
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01

Na Figura 4.23 observa-se que as misturas de cinza na argila apresentaram resultados com
variação, porém abaixo da tolerância, atendendo ao limite de norma 0,5%. Observa-se também
que por não se corrigir o teor de umidade, utilizando o teor ótimo da argila pura nas misturas com
teores de substituição da argila por CBCA, estas apresentaram a reação de contração.

Figura 4.23 - Gráfico da expansibilidade das misturas de argila e cinza.

4.5.4

Resumo dos Resultados de Massa Especifica aparente Seca da mistura de argila

+ cinza
A melhor mistura foi a de 85% argila e 15% cinza, 2,175N, observa-se também que há
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decréscimo em 20%. Na Figura 4.24 observa-se que os resultados da massa específica aparente
seca apresentam o efeito da compactação, onde há a eliminação dos vazios até na mistura de
15%, o que não ocorre nas outras misturas que há a redução em função das diferenças de massas
especificas reais. A partir da substituição de 20% observa-se uma queda brusca do efeito da
compactação provavelmente devido ao teor chegar ao limite de contração por ter sido substituído
parte de grãos maiores por menores sendo mantido o teor de umidade ótima em relação a argila
pura, a mistura assim sem correção perdeu a capacidade de se deformar, e também ao fato de se
substituir um material com massa especifica aparente maior por outro com menor massa
especifica aparente.

Figura 4.24 - Gráfico da massa específica aparente seca das misturas.

4.6

RESULTADOS DA MISTURA BICA CORRIDA + ARGILA + CINZA

4.6.1.1 Granulometria das misturas de bica corrida + argila + CBCA
Nesta mistura por ser uma substituição da argila pela CBCA e não há aleração da granulometria
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da porção da bica corrida a analise se mantém de acordo com a análise comparativa realizada no
item 5.4.1, acima.
4.6.2

Resultados de CBR da mistura de bica corrida + argila + CBCA.

Na análise das características resultantes com a normatização Brasileira e os padrões do DNIT
em relação ao CBR o melhor resultado considerado foi o maior teor de substituição de cada uma
das proporções de misturas, ou seja da bica corrida + argila com porcentagens de substituição de
5%; 10% 15% e 20% em massa de bica corrida por argila e da argila + CBCA com
porcentagens de substituição de 5%; 10% 15% e 20% em massa de argila por CBCA, fez-se
uma mistura final de bica corrida + argila + CBCA.
Estabeleceu-se como proporção ótima de 15% como o teor para substituição na mistura bica
corrida + argila + CBCA, sou seja 15% na mistura de bica corrida + argila e 15% na mistura de
argila + CBCA. Para confirmar a análise do ganho de resistência do CBR na mistura de argila +
CBCA e da queda na mistura de bica corrida + argila.
Com o resultado de CBR igual a 37,2% da proporção ótima na mistura de 15% para substituição
na mistura bica corrida + argila + CBCA observou-se na Figura 4.28 que o melhor desempenho
da mistura de argila + bica corrida demonstraram que há uma queda acentuada na função por
influência da argila, CBR igual a 12,5%, e que o melhor desempenho da mistura de argila +
CBCA demonstraram que ocorre também o ganho por influência da presença da CBCA, CBR
igual a 16,9%. Ou seja, a mistura dos três materiais passou de 12,5% e 16,9% para 37,2%.
Abaixo, na Figura 4.25, está demonstrado por meio de gráfico os resultados em conjunto dos
três materiais.
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(4.10)
(4.11)

(4.12)

Figura 4.25 - Gráfico de CBR das misturas.

Levando em consideração a destinação do resíduo de CBCA no uso das misturas no seu melhor
desempenho, ou seja, a primeira mistura (85% de argila + 15% de CBCA) não houve grandes
alterações, definido pela equação 4.10, e entre a segunda mistura (85% de bica corrida + 15%
de argila), definido pela equação 4.11 com a terceira (85% de bica corrida + 15% de argila +
15% de CBCA), definido pela equação 4.12, ou seja com o uso de CBCA, aumentou o CBRde
12,5% para 37,2%; um aumento considerável de 198,8%.
Para finalizar foram avaliadas comparativamente as características físicas da proporção ótima de
substituição de CBCA no material de base de pavimentação bica corrida e argila com as
padronizadas por normatização.
Com os resultados dos ensaios de confirmação fez-se nova análise e com novo olhar na Figura
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4.26 identificou-se que a proporção ótima para a segunda mistura (bica corrida + argila) é de
8%, que apresentou melhor CBR (137,1%), definido pela equação 4.13, representando um
aumento de 26,1% em relação a bica corrida pura e que o uso de CBCA aumenta o CBR.

(4.13)

Figura 4.26 - Gráfico de CBR das misturas.
Foram obtidos resultados que demonstraram que além de poder ser utilizada retirando um
material de descarte de áreas de aterro sanitário e outros sem prejuízo do material de base de
pavimentação contribuiu para melhoria de suas características. O uso da argila como estabilização
para pavimentação é viável, principalmente no que diz respeito à melhoria do comportamento
mecânico do solo, sendo assim o maior percentual para atender ao CBR de 80% para base é
uma substituição de 12,3% e o uso de CBCA considerando as proporções da substituição de
15% pode elevar significativamente este CBR para aproximadamente 105%, acima do grau de
compactação da especificação da normatização Brasileira e os padrões do DNIT para serviço de
pavimentação. Portanto sua utilização é muito importante para as obras de engenharia geotécnica.
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5

CONCLUSÕES

Este trabalho avaliou a influência do uso de CBCA no material de base de pavimentação em
atendimento a especificação da fase de serviço de base da norma técnica do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER – ES 303/97). Os resultados poderão contribuir para
o uso de CBCA em estudos em controle de compactação de solos, em construção de
pavimentos rodoviários, barragens de terra, taludes e outras obras de terra; uso de equipamentos
que proporcione mais precisão na determinação do CBR.
A característica de CBCA foi avaliada e indica a presença de fibras alongadas e esferoides em
matriz porosa na amostra “in natura” e não há presença de substâncias tóxicas de acordo com o
apêndice E da norma NBR 10004, foi possível identificar as fases de quartzo e hematita.
As características físico-químicas da proporção ótima de substituição de CBCA no material de
base de pavimentação bica corrida e argila com as padronizadas por normatização foram
avaliados comparativamente e é indicado o uso de CBCA para as bases de pavimentação. Nas
dosagens da argila como estabilização para pavimentação é viável, principalmente no que diz
respeito à melhoria do comportamento mecânico do solo. Sendo assim o maior percentual é uma
substituição na mistura de argila 12,3% + 87,7 de bica corrida e o uso na mistura de com 15%
de CBCA e 85% de argila eleva significativamente o CBR para aproximadamente 105%, acima
do grau de compactação da especificação da normatização Brasileira, CBR de 80% para serviço
de base de pavimentação e aos padrões do DNIT.
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6

SUGESTÕESS PARA PESQUISAS FUTURAS

Para a caracterização de CBCA sugere-se o teste de solubilização para comprovação da sua
classificação, assim como tem-se executado em pesquisas de São Paulo, que as tem classificado
como: ''Resíduos não perigosos - Classe II A - Não inertes", de acordo com a norma NBR
10004, pois resíduos com esta classificação pode ter propriedades tais como - de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Em função da presença de Fe2O3
sugere-se o ensaio de perda ao fogo para ter mais parâmetro e analisar a pozolanicidade do
material.
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