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RESUMO 

 

Diante de um cenário mundial em que se estimula a criação de uma ética ambiental e a adoção 

de sistemas industriais ecologicamente eficientes, a utilização de resíduos para compor novos 

materiais de construção é imperativa. Tendo em vista esse desafio, este trabalho buscou 

propor o emprego de cinzas de carvão mineral provenientes de uma termelétrica em camadas 

granulares dos pavimentos. Primeiramente, avaliou-se a heterogeneidade das cinzas dispostas 

em uma bacia de sedimentação. Foram coletadas 32 amostras e para todas foram realizados 

ensaios de caracterização física (ensaios de granulometria e limites de liquidez/plasticidade), 

química, ambiental (ensaios de solubilização e lixiviação), bem como ensaios mecânicos 

(compactação, CBR). Observou-se periculosidade em 6 amostras, sendo as demais 

classificadas como Resíduo Classe II-A (Não Inerte). Obtiveram-se valores de umidade ótima 

entre 22,5% e 57%, com média de 38%. Os valores de CBR foram também variados, 

oscilando entre 1% e 46%, com cerca de 80% das amostras apresentando valores abaixo do 

mínimo exigido para emprego em camadas de sub-base de pavimentos. Os valores de 

expansão oscilaram entre 0,23% a 8,60%, de forma que 50% das amostras coletadas não 

atenderam ao requisito mínimo para utilização em camada granular. Diante da significativa 

heterogeneidade observada, procedeu-se a realização de misturas das cinzas dos diversos 

pontos coletados com solo regional, como alternativa para melhorar o comportamento 

mecânico do material e torná-lo apto a ser empregado na pavimentação. Foi dimensionado, 

através de métodos mecanísticos-empíricos, um pavimento com as misturas investigadas, 

procedendo-se uma análise comparativa de custos. As misturas se mostraram viáveis, do 

ponto vista técnico, econômico e ambiental, a serem utilizadas em camadas granulares dos 

pavimentos. Concluiu-se que a utilização das cinzas na pavimentação representa uma 

importante solução de engenharia, de forma a dar uma finalidade técnica e ambientalmente 

correta aos rejeitos produzidos em centrais termelétricas.  
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ABSTRACT 
 

In the face of a global scenario in which the development of an environmental ethic and eco-

efficient industrial systems is encouraged, the use of wastes as new construction materials is 

imperative. Considering this challenge, this study investigated the use of mineral coal ash 

from a thermoelectric power plant as granular layers in pavements. It was evaluated the 

heterogeneity of the ashes stored in a sedimentation basin. Thirty-two samples were collected 

and had physical (gradation and limits of liquidity / plasticity tests), chemical and 

environmental (solubilization and leaching tests) characteristics tested, as well as mechanical 

characteristics by compaction and CBR tests that were carried out for all the samples. 

Chemical dangerousness was observed in six samples, being the others classified as class II-A 

(non-inert) waste. Optimal moisture values were obtained between 22.5% and 57%, with an 

average of 38%. Variation was also observed in CBR tests, from 1% to 46%, with about 80% 

of the samples presenting values below the minimum required for use in subbase layers. 

Expansion values oscillated from 0.23% to 8.60%, showing that 50% of the collected samples 

did not meet the minimum requirement granular layers. As observed a significant 

heterogeneity from the original material, mixes of ashes from various points of collection with 

regional soil were produced as an alternative to improve the mechanical behavior of the 

material and make it suitable for the expected use. A mechanic-empirical method was used to 

design a pavement with the investigated mixes and a comparative cost analysis was 

performed. The mixes proved to be feasible in a technical, economic and environmental point 

of view for use in pavement layers. It was concluded that the use of ashes in pavements 

represents an important engineering solution to give a technical and environmentally correct 

purpose to the wastes from thermoelectric power plants. 

 

 

 

 

Keywords: Paving, Thermoelectric, Ash, Stabilization. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials 

ABCM Associação Brasileira de Carvão Mineral 

Aneel   Agência Nacional de Energia Elétrica 

BEN   Balanço Energético Nacional 

CBR   California Bearing Ratio (Índice de Suporte Califórnia) 

CIPP   Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

DET   Departamento de Engenharia de Transportes 

DNER  Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 

DNIT   Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

EPE   Empresa de Pesquisa Energética 

IEA   International Energy Agency 

IP   Índice de Plasticidade  

LL   Limite de Liquidez 

LMP   Laboratório de Mecânica dos Pavimentos 

LP   Limite de Plasticidade 

MR   Módulo de Resiliência 

RCS   Resistência à Compressão Simples 

RMF   Região Metropolitana de Fortaleza 

RT   Resistência à Tração 

SEINFRA  Secretaria da Infraestrutura do Ceará 

UFC   Universidade Federal do Ceará 

UTE   Usina termelétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Etapas de formação do carvão mineral ................................................................... 24 

Figura 2 - Matriz energética mundial, para ano-base de 2015 ................................................ 25 

Figura 3 - Mapa da distribuição das reservas mundiais de carvão no mundo ......................... 26 

Figura 4 - Localização das reservas brasileiras de carvão mineral (Cinturão Carbonífero do 

Sul) ........................................................................................................................................... 27 

Figura 5 - Reservas Brasileiras de Carvão Mineral ................................................................. 28 

Figura 6 - Matriz energética brasileira .................................................................................... 28 

Figura 7 - Limite das usinas termelétricas Energia Pecém e UTE Pecém II. .......................... 31 

Figura 8 - Localização das termelétricas Pecém II e Energia Pecém em relação à capital de 

Fortaleza ................................................................................................................................... 31 

Figura 9 - Perfil esquemático do processo de produção de energia elétrica a partir do carvão 

mineral ...................................................................................................................................... 33 

Figura 10 - Usina Termelétrica Energia Pecém ....................................................................... 50 

Figura 11 - Localização da UTE Energia Pecém ..................................................................... 50 

Figura 12 - Ilustração do Módulo I de armazenagem de cinzas .............................................. 51 

Figura 13 - Aspecto visual da cinza coletada (antes e após destorroamento) ......................... 51 

Figura 14 - Amostras de solo localizadas próximas a UTE Energia Pecém (Ribeiro, 2016) .. 52 

Figura 15 - Localização da jazida de solo escolhida ............................................................... 54 

Figura 16 - Coleta do solo e seu aspecto visual....................................................................... 54 

Figura 17 - Amostragem em superfície: Malha Amostral ....................................................... 56 

Figura 18 - Amostragem em profundidade ............................................................................. 56 

Figura 19 - Fluxograma Experimental da 1a Etapa ................................................................. 58 

Figura 20 - Área selecionada: definição da amostra de cinza a ser estudada na 2a Etapa ....... 59 

Figura 21 - Mistura e homogeneização das amostras na 2a Etapa ........................................... 59 

Figura 22 - Preparação das misturas ........................................................................................ 61 

Figura 23 - Fluxograma Experimental da 2a Etapa ................................................................. 62 

Figura 24 - Cilindro tripartido usado no ensaio de MR........................................................... 64 

Figura 25 - Classificação ambiental das cinzas analisadas. Amostragem em superfície ........ 71 

Figura 26 - Classificação ambiental das cinzas analisadas. Amostragem em profundidade ... 72 

Figura 27 - Caracterização química das cinzas: porcentagem acumulada dos elementos. 

Amostragem de superfície ........................................................................................................ 73 

Figura 28 - Caracterização química das cinzas: porcentagem acumulada dos elementos. 



 

Amostragem de profundidade .................................................................................................. 73 

Figura 29 - Classificação das cinzas conforme norma americana ASTM C 618-05 ............... 75 

Figura 30 - Curva de compactação da amostra PA-2 .............................................................. 79 

Figura 31 - Curva de compactação da amostra PA-5 .............................................................. 79 

Figura 32 - Curva de compactação da amostra PA-7 .............................................................. 80 

Figura 33 - Análise comparativa dos dois valores de CBR obtidos para cada ponto de 

amostragem ............................................................................................................................... 81 

Figura 34 - Área selecionada para 2ª etapa do programa experimental .................................. 84 

Figura 35 - Preparação da amostra homogênea de cinza ........................................................ 85 

Figura 36 - Curva granulométrica do solo regional................................................................. 86 

Figura 37 - Curva de Compactação do Solo ............................................................................ 87 

Figura 38 - MR do solo para o modelo composto ................................................................... 88 

Figura 39 - RT e RCS do solo regional (sem imersão) ............................................................ 89 

Figura 40 - Curva de compactação das cinzas homogeneizada .............................................. 90 

Figura 41 - MR da cinza homogeneizada para o modelo composto ....................................... 91 

Figura 42 - Imersão das cinzas (RCS) ..................................................................................... 92 

Figura 43 - Curvas de compactação das misturas idealizadas ................................................. 93 

Figura 44 - Comparativo dos CBR’s das misturas .................................................................. 94 

Figura 45 - Imersão e ruptura das amostras (RCS) ................................................................. 96 

Figura 46 - Estrutura de pavimento ......................................................................................... 98 

Figura 47 - Comparativo do preço das misturas ...................................................................... 99 

Figura 48 - Volume de cinzas referentes à metodologia desenvolvida ................................. 100 

Figura 49 - Fluxograma decisório para aplicação das cinzas em camadas granulares .......... 101 

Figura 50 - Execução da regularização do subleito ............................................................... 103 

Figura 51 - Execução do Reforço de subleito ....................................................................... 104 

Figura 52 - Execução da base (mistura solo + cinza) ............................................................ 105 

Figura 53 - Execução Tratamento Superficial Duplo ............................................................ 106 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil (Mw) .................... 29 

Tabela 2 - Geração elétrica por fonte no Brasil (GWh – gigawatts.hora). .............................. 30 

Tabela 3 - Composição das misturas estudadas por Barros, 2015. .......................................... 45 

Tabela 4 - Localização e Valores de CBR de amostras estudadas por Ribeiro (2016) ............ 53 

Tabela 5 - Ensaios realizados na 1a Etapa ................................................................................ 57 

Tabela 6 - Definição das misturas realizadas: estabilização granulométrica ........................... 60 

Tabela 7 - Ensaios realizados: normas ..................................................................................... 62 

Tabela 8 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Lixiviação: Amostragem em 

superfície .................................................................................................................................. 67 

Tabela 9 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Lixiviação: Amostragem em 

profundidade ............................................................................................................................. 68 

Tabela 10 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Solubilização: Amostragem em 

superfície .................................................................................................................................. 69 

Tabela 11 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Solubilização: Amostragem em 

Profundidade ............................................................................................................................. 70 

Tabela 12 - Variação da composição química para as cinzas analisadas ................................. 74 

Tabela 13 - Caracterização física das cinzas amostradas: granulometria e densidade real. 

Amostragem superficial ............................................................................................................ 76 

Tabela 14 - Caracterização física das cinzas amostradas: granulometria e densidade real. 

Amostragem em profundidade ................................................................................................. 76 

Tabela 15 - Resultados dos ensaios mecânicos das cinzas em estudo: Amostragem em 

superfície .................................................................................................................................. 77 

Tabela 16 - Resultados dos ensaios mecânicos das cinzas em estudo: Amostragem em 

profundidade ............................................................................................................................. 78 

Tabela 17 - Análise estatística das amostras de cinzas: Amostragem superficial. ................... 82 

Tabela 18 - Análise estatística das amostras de cinzas: Amostragem em profundidade .......... 83 

Tabela 19 - Resultados em percentual da análise granulométrica do solo ............................... 86 

Tabela 20 - Resultados em percentual da análise granulométrica da cinza homogeneizada ... 89 

Tabela 21 - Resultado do ensaio de lixiviação nas cinzas homogeizadas ............................... 92 

Tabela 22 - Resultados dos ensaios de compactação para as misturas idealizadas ................. 93 

Tabela 23 - Resultados de CBR e expansão das misturas idealizadas ..................................... 94 



 

Tabela 24 - Módulo de Resiliência das misturas idealizadas. .................................................. 95 

Tabela 25 - RCS e RT das misturas idealizadas ....................................................................... 95 

Tabela 26 - Dimensionamento de um pavimento teórico (método do DNIT) ......................... 97 

Tabela 27 - Pavimentos dimensionados pelo SisPav ............................................................... 97 

Tabela 28 - Preço para a construção de um pavimento para um trecho de rodovia de 1 km e 

largura de 7 m. .......................................................................................................................... 98 

Tabela 29 - Comparação de preço de construção de pavimento (trecho de rodovia de 1 km e 

largura de 7 m) .......................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário  
 

1 INTRODUÇÃO  .................................................................................................................. 14 

1.1 Considerações Iniciais  ................................................................................................... 14 

1.2 Problema de Pesquisa ..................................................................................................... 16 

1.3 Justificativa ..................................................................................................................... 17 

1.4 Objetivos ......................................................................................................................... 17 

1.4.1 Objetivo Geral .......................................................................................................... 17 

1.4.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 17 

1.5 Metodologia Resumida ................................................................................................... 18 

1.6 Estrutura da Monografia ................................................................................................. 19 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 21 

2.1 Considerações Iniciais .................................................................................................... 21 

2.2 Carvão como fonte de energia ........................................................................................ 22 

2.2.1 Origem do carvão mineral ........................................................................................ 23 

2.2.2 Histórico da Utilização do Carvão como Fonte de Energia ..................................... 24 

2.2.3 Reservas e Produção Mundial de Carvão Mineral ................................................... 26 

2.2.4 Reservas e Produção Brasileira de Carvão Mineral ................................................. 27 

2.3 Cenário da Geração de Energia Elétrica ......................................................................... 29  

2.3.1 Cenário da Geração de Energia Elétrica no Brasil ................................................... 29  

2.3.2 Cenário da Geração de Energia Elétrica no Ceará ................................................... 30 

2.3.2.1 Usinas Termelétricas: Energia Pecém e UTE Pecém II ................................. 30 

2.4 Usina Termelétrica como Fonte Geradora de Energia .................................................... 32 

2.4.1 Vantagens e Desvantagens da Geração de Energia por Termelétricas .................... 33 

2.4.2 Principais resíduos oriundos de uma termelétrica a carvão mineral ........................ 34 

2.5 Estabilização de um solo para finalidades rodoviárias ................................................... 35 

2.5.1 Estabilização mecânica ............................................................................................ 36  

2.5.1.1 Estabilização mecânica por compactação ...................................................... 36 



 

2.5.1.2 Estabilização granulométrica ......................................................................... 37 

2.5.2 Estabilização Física  ................................................................................................. 38 

2.5.3 Estabilização Química .............................................................................................. 39 

2.6 A Utilização de Cinzas na Pavimentação: Experiências Internacionais ......................... 40 

2.7 A Utilização de Cinzas na Pavimentação: Experiências Brasileiras .............................. 43 

2.8 Cinzas e o meio ambiente ............................................................................................... 46 

2.9 Considerações Finais ...................................................................................................... 48 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................... 49 

3.1 Materiais ......................................................................................................................... 49 

3.1.1 Cinzas de Carvão Mineral ........................................................................................ 49 

3.1.2 Jazida de Solo ........................................................................................................... 52 

3.2 Metodologia .................................................................................................................... 55 

3.2.1 Primeira Etapa do Programa Experimental .............................................................. 55 

3.2.1.1 Plano de Amostragem  ................................................................................... 55 

3.2.1.2 Ensaios Realizados na 1ª Etapa ...................................................................... 57 

3.2.2 Segunda Etapa do Programa Experimental .............................................................. 58 

3.2.2.1 Definição das misturas realizadas: Estabilização granulométrica .................. 60 

3.2.2.2 Preparação das misturas ................................................................................. 61 

3.2.2.3 Ensaios Realizados na 2ª Etapa ...................................................................... 61 

3.2.2.3.1 Ensaios de Caracterização Física ............................................................ 63 

3.2.2.3.2 Ensaios de Compactação Proctor............................................................ 63 

3.2.2.3.3 Índice de Suporte Califórnia (CBR)  ...................................................... 63 

3.2.2.3.4 Módulo de Resiliência (MR)  ................................................................. 64 

3.2.2.3.5 Resistência à Compressão Simples (RCS)  ............................................ 64 

3.2.2.3.6 Resistência à Tração por Compressão Diametral ................................... 64 

 

 

 



 

 

3.2.3 Terceira Etapa do Programa Experimental .............................................................. 65 

3.3 Considerações Finais ...................................................................................................... 66 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................... 67 

4.1 Resultados da Primeira Etapa do Programa Experimental ............................................. 67 

4.1.1 Resultados dos Ensaios Ambientais e Análise Química .......................................... 67 

4.1.2 Resultados dos ensaios de caracterização física das cinzas  .................................... 75 

4.1.3 Resultados dos ensaios de caracterização mecânica das cinzas ............................... 77 

4.1.4 Avaliação da heterogeneidade das cinzas em análise .............................................. 81 

4.1.5 Aplicação das cinzas em camadas granulares de pavimentos .................................. 83 

4.2 Resultados da Segunda Etapa do Programa Experimental ............................................. 84 

4.2.1 Escolha da área amostral para 2ª etapa .................................................................... 84 

4.2.2 Resultados dos ensaios realizados no solo regional ................................................. 85 

4.2.2.1 Ensaios de caracterização física no solo regional: granulometria e limites de 

consistência ................................................................................................................ 85 

4.2.2.2 Ensaios mecânicos no solo regional: compactação, CBR e Expansão ........... 87 

4.2.2.3 Ensaio de Módulo de Resiliência no solo regional ........................................ 87 

4.2.2.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por 

compressão diametral (RT) do solo regional ............................................................. 88 

4.2.3 Resultados dos ensaios realizados na cinza homogeneizada ................................... 89 

4.2.3.1 Ensaios de caracterização física na cinza: granulometria e limites de 

consistência ................................................................................................................ 89 

4.2.3.2 Ensaios mecânicos na cinza homogeneizada ................................................. 90 

4.2.3.3 Ensaio de Módulo de Resiliência na cinza homogeneizada ........................... 91 

4.2.3.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por 

compressão diametral (RT) da cinza homogeneizada ................................................ 91 

4.2.3.5 Ensaio de Lixiviação na cinza homogeneizada .............................................. 92 

4.2.4 Resultados dos ensaios realizados nas misturas Solo + Cinza ................................. 93  



 

4.2.4.1 Ensaios de compactação das misturas idealizadas ......................................... 93 

4.2.4.2 Ensaios de CBR das misturas idealizadas ...................................................... 94 

4.2.4.3 Ensaios de Módulo de Resiliência das misturas idealizadas .......................... 95 

4.2.4.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por 

compressão diametral (RT) das misturas realizadas .................................................. 95 

4.3 Resultados da Terceira Etapa do Programa Experimental .............................................. 96 

4.4 Análise de Custos ............................................................................................................ 98 

4.5 Metodologia geral para reaproveitamento das cinzas em camadas granulares dos 

pavimentos ............................................................................................................................ 99 

4.5.1 Considerações Iniciais .............................................................................................. 99 

4.5.2 Metodologia de aplicação das cinzas do Módulo I em camadas granulares: 

fluxograma decisório ....................................................................................................... 100 

4.5.3 Procedimentos Construtivos .................................................................................. 102 

4.6 Considerações Finais .................................................................................................... 107 

5 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 108 

5.1 Principais Contribuições ............................................................................................... 108 

5.2 Principais Constatações ................................................................................................ 108 

5.2.1 Primeira fase do programa experimental ............................................................... 108 

5.2.2 Segunda fase do programa experimental ............................................................... 109 

5.2.3 Terceira fase do programa experimental ................................................................ 109 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros ................................................................................ 110 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

  

Um dos grandes desafios da sociedade contemporânea é a geração de resíduos nos 

parques industriais. Algumas empresas como as refinarias de petróleo, mineradoras, usinas 

termelétricas e indústrias siderúrgicas geram toneladas de rejeitos, a priori sem valor 

comercial, descartados muitas vezes a céu aberto e/ou em bacias de sedimentação. Esses 

resíduos, se estudados a sua viabilidade técnica, econômica e ambiental, podem ser matéria 

prima para aplicação técnica e sustentável em obras de engenharia. 

É crescente a participação de usinas termelétricas como fonte geradora de energia 

no território nacional, o que tem desencadeado um aumento na geração de resíduos oriundos 

no processo de queima do carvão mineral. Em centrais termelétricas, a geração de energia 

elétrica, utilizando como combustível fóssil o carvão mineral, gera dois importantes resíduos 

sólidos: cinza leve (fly ash) e cinza pesada (bottom ash). As propriedades e as características 

físicas, químicas e mineralógicas dessas cinzas dependem de vários fatores, como a qualidade 

do carvão e do tipo e da eficiência do sistema de controle de emissões (SABEDOT et al., 

2011). No processo de geração de energia por meio de usinas termelétricas a carvão, cerca de 

40% dos resíduos gerados corresponde à fração cinza, sendo destes 60% correspondentes às 

cinzas leves (volantes) e 40% às cinzas pesadas (LOPES, 2011).  

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), localizado no estado do 

Ceará, detém as usinas termelétricas mais importantes do estado, Usina Termelétrica (UTE) 

Energia Pecém e Pecém II, que juntas geram diariamente um volume de mais de mil toneladas 

de cinzas, entre volantes e pesadas (BARROS, 2015). Essas usinas podem gerar um montante 

energético capaz de abastecer quase 85% do estado do Ceará. Os altos custos de estocagem e 

a limitação de área para armazenagem desses resíduos tem sido uma problemática atual e que 

tem desencadeado as buscas por alternativas que sejam técnicas, ambientais e 

economicamente viáveis para o descarte dessas cinzas.  

A cinza leve é um material que apresenta granulometria fina, com propriedades 

pozolânicas. Esse subproduto é coletado pelos precipitadores eletrostáticos através do fluxo 

de gases provenientes da combustão do carvão mineral nas termelétricas. Depois de 

recolhidas, essas cinzas vão, em geral, para silos de estocagem. Takada (1995) relata a 

dificuldade de se encontrar locais apropriados para destinação das cinzas volantes, afirmando 

a necessidade de se obter tecnologias que façam uso desses resíduos. Algumas pesquisas têm 
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sido desenvolvidas visando um uso mais nobre para esse tipo de cinza, como na fabricação de 

argamassas e concreto ou na pavimentação, como base e sub-base. 

Segundo Leandro e Fabbri (2009), as cinzas pesadas resultam da queima do 

carvão mineral pulverizado, sendo depositadas no fundo da caldeira. Atualmente, as cinzas 

pesadas geradas nas usinas termelétricas localizadas no CIPP são, em parte, coletadas e 

aproveitadas para produção de cimento em uma cimenteira próxima.  

Em 2015, a Universidade Federal do Ceará (UFC) assinou um convênio com a 

empresa Eneva, através da termelétrica Energia Pecém, no Ceará, comprometendo-se a 

realizar pesquisas que analisarão a aplicação industrial das cinzas provenientes da queima de 

carvão mineral produzidas por essa usina.  

O convênio firmado contempla estudos que estão subdivididos em três linhas de 

pesquisa. A Linha 1 estuda a possibilidade de utilizar as cinzas na área da construção civil, em 

argamassas, concreto e cerâmica. Segundo Butalia e Wolfe (2000), a adição de cinzas leves 

em concreto origina vantagens consideráveis em relação ao concreto comum, como maior 

resistência mecânica, menor permeabilidade e maior resistência às reações com álcalis e 

sulfatos.  

A segunda linha de pesquisa, Linha 2, contempla estudos sobre  a viabilidade da 

aplicação das cinzas na pavimentação, verificando sua influência nas propriedades dos 

ligantes e das misturas asfálticas, bem como analisando a possibilidade, do ponto de vista 

técnico, ambiental e econômico, da utilização de cinzas puras e/ou estabilizadas em camadas 

granulares dos pavimentos. Nardi (1975) estudou a aplicação de cinzas volantes, estabilizadas 

de forma química e granulométrica na pavimentação, concluindo que as cinzas podem ser 

empregadas com aptidão em bases e sub-bases de pavimentos, desde que observadas as 

condições de cura e as solicitações de tráfego.  

A última linha de pesquisa, Linha 3, visa o estudo da utilização das cinzas de 

carvão mineral em aplicações geotécnicas e ambientais. Cardoso et al. (2015) estudaram 

zeólitas sintetizadas a partir de cinzas volantes provenientes de carvão mineral brasileiro. 

Essas zeólitas sintéticas quando aplicadas em tratamento de águas residuais, apresentaram 

excelentes características de adsorção, auxiliando na remoção de arsênio, níquel, cálcio, 

cobre, ferro e manganês. 

Diante de um cenário mundial em que se estimula a criação de uma ética 

ambiental e a adoção de sistemas industriais ecologicamente eficientes, a utilização de 

resíduos para compor novos materiais de construção é imperativa. Na pavimentação o cenário 

não é diferente. O pavimento constitui uma estrutura oriunda de múltiplas camadas 
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(revestimento, base, sub-base, subleito e reforço do subleito), tendo as funções de suportar o 

tráfego e prover um meio seguro e econômico para o transporte de pessoas e mercadorias. A 

qualidade dos pavimentos asfálticos é bastante influenciada pelos materiais utilizados. 

Atualmente, os materiais convencionais para construção de camadas granulares de 

pavimentos, como pedregulho, britas e areias, estão escassos e difíceis de serem obtidos na 

quantidade e qualidade adequadas. Desta forma, a busca de novas alternativas de materiais 

para compor os pavimentos é necessária, dada à escassez e o consequente aumento de custos 

dos materiais de construção. 

Assim, com o aproveitamento de cinzas leves e pesadas em camadas de 

pavimentos, é possível diminuir os custos de tratamento e disposição final, reduzir os 

impactos ambientais, além de oferecer matéria-prima secundária ao mercado rodoviário. 

Tendo em vista essa realidade, este estudo foi desenvolvido, visando o aproveitamento das 

cinzas de carvão mineral como base ou sub-base de camadas granulares de pavimentos. A 

motivação do trabalho aqui apresentado foi propor uma solução de engenharia para dar uma 

finalidade técnica, econômica, sustentável e ambientalmente correta para que os rejeitos 

produzidos em termelétricas fossem melhores reaproveitados. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

A usina termelétrica Energia Pecém, localizada no CIPP, no estado do Ceará, gera 

diariamente mais de mil toneladas de cinzas no processo de queima do carvão mineral. Essas 

cinzas estão depositadas em duas células de armazenamento. A primeira célula, denominada 

de Módulo I, já atingiu toda sua capacidade, estando completamente preenchida com cinzas. 

A segunda célula, Módulo II, encontra-se parcialmente preenchida, continuando ainda a 

receber as cinzas provenientes da queima do carvão. Há, atualmente, uma problemática 

relacionada à limitação de área para armazenagem e os altos custos de estocagem dessas 

cinzas, de forma que a proposição de uma solução de engenharia para dar uma finalidade 

sustentável e ambientalmente correta para os resíduos que estão depositados no Módulo I é 

imperativa.  

Ressalta-se também que, segundo Barros (2015), atualmente está cada vez mais 

difícil de obter materiais convencionais para pavimentação na quantidade adequada, com 

custos acessíveis e que, concomitantemente, se enquadrem nos parâmetros exigidos pelas 

normas de engenharia. Com base em estudos já realizados com cinzas advindas de 
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termelétricas, acredita-se que ela possa se constituir em matéria-prima econômica para o 

mercado rodoviário. 

Diante desse contexto, a problemática existente se resume no grande volume de 

cinzas geradas no processo de queima do carvão nas termelétricas e na deficiência, em 

quantidade e em qualidade, de materiais convencionais utilizados em camadas que compõem 

os pavimentos. Investiga-se, assim, neste trabalho a viabilidade de se aplicar as cinzas 

oriundas das termelétricas em camadas granulares (bases ou sub-bases) de pavimentos. 

 

1.3 Justificativa 

 

O crescimento da participação das usinas termelétricas como fonte geradora de 

energia no território nacional tem desencadeado o aumento da geração de cinzas, volantes e 

pesadas, de carvão mineral. A limitação de áreas para armazenagem dessas cinzas, aliada aos 

altos custos de estocagem e as preocupações ambientais relativas ao descarte, muitas vezes 

inadequado, desses resíduos têm mobilizado estudos para um melhor reaproveitamento desse 

material. A possibilidade da utilização de cinzas de carvão mineral em camadas granulares, 

em bases e sub-bases de pavimentos, apresenta-se como uma alternativa à carência de 

materiais de construção e aos problemas técnicos, ambientais e econômicos muitas vezes 

advindos com o descarte tradicional dessas cinzas.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho consiste em avaliar, por meio de ensaios 

laboratoriais, a possibilidade do uso de cinzas de carvão mineral, advindas da Usina 

Termelétrica Energia Pecém, em camadas granulares de pavimentos.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

De forma a alcançar o objetivo geral estabelecido para este trabalho, alguns 

objetivos específicos foram estabelecidos:  
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a) coletar informações sobre as cinzas obtidas de termelétricas à carvão mineral, em 

âmbito nacional e internacional; 

b) realizar uma pesquisa bibliográfica, de forma a estudar o processo de geração e 

utilização dos resíduos provenientes de termelétricas em camadas granulares dos 

pavimentos; 

c) definir um plano de amostragem para as cinzas a serem estudadas (dispostas no 

Módulo I da UTE Energia Pecém); 

d) realizar ensaios químicos, de caracterização física, mecânicos e ambientais em 

todos os pontos amostrais, previamente definidos pelo plano de amostragem; 

e) avaliar, por meio de ensaios laboratoriais, e usando de análises estatísticas, a 

heterogeneidade das cinzas armazenadas no Módulo I da UTE Energia Pecém; 

f) verificar se as cinzas in natura dispostas no Módulo I podem ser utilizadas, de 

ponto de vista técnico e ambiental, em camadas granulares dos pavimentos (base 

ou sub-base); 

g) caso haja necessidade de estabilização granulométrica, avaliar as propriedades 

mecânicas das misturas (solo + cinza), verificando se apresentam bom 

desempenho na pavimentação; 

h) estando aptas a serem empregadas em camadas granulares, realizar o 

dimensionamento, com o auxílio do programa computacional SisPav (Franco, 

2007), de um pavimento teórico composto das “melhores” misturas idealizadas; 

i) realizar uma análise econômica do pavimento dimensionado, comparando-as 

com pavimentos usuais do Estado do Ceará; 

j) descrever detalhadamente o processo construtivo de um trecho de pavimento 

com a estrutura proposta neste estudo. 

 

1.5 Metodologia Resumida 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos pré-estabelecidos, tornou-se necessária 

a realização de algumas etapas metodológicas:  
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a) elaborar uma revisão bibliográfica, em que serão abordados alguns tópicos 

relevantes acerca da temática em estudo; 

b) coletar materiais (cinzas e solo natural) para, então, realizar os ensaios de 

caracterização física e ensaios mecânicos, objetivando avaliar a heterogeneidade 

dessas cinzas e as características destas e do solo natural utilizado; 

c) realizar ensaios de resistência mecânica para as cinzas e para as misturas 

propostas. Serão realizados ensaios de Índice de Suporte Califórnia (CBR), Módulo 

de Resiliência (MR), Resistência à Compressão Simples (RCS) e Resistência à 

Tração (RT);  

d) compilar os resultados obtidos com o programa experimental, para, então, 

apresentar as conclusões obtidas com este estudo; 

e) analisar uma estrutura de pavimentos com o emprego da mistura escolhida; 

f) descrever os procedimentos construtivos de um trecho da estrutura de 

pavimento dimensionada.  

 

1.6  Estrutura da monografia 

Esta monografia é composta de cinco capítulos. 

No Capítulo 1, Introdução, realizou-se uma breve abordagem da temática em 

estudo. Foram apresentados o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos que 

nortearam este trabalho.  

No Capítulo 2 foi feita uma revisão bibliográfica, na qual foram abordados alguns 

tópicos relevantes para este estudo. Fez-se uma discussão sobre o cenário energético 

brasileiro, sobre o processo de geração de cinzas em termelétricas e sobre a disposição e os 

impactos oriundos do descarte dessas cinzas. Foi realizada também uma discussão acerca da 

possibilidade e da viabilidade de utilização dessas cinzas em camadas granulares dos 

pavimentos e as vantagens técnicas, ambientais e econômicas oriundas dessa alternativa. 

Serão discutidas as experiências brasileiras e internacionais de utilização de cinzas de carvão 

mineral na pavimentação, bem como sobre o processo de estabilização granulométrica das 

cinzas obtidas de termelétricas.  
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No Capítulo 3, Materiais e Métodos, foram abordados os procedimentos práticos 

realizados neste trabalho, sendo detalhados os materiais e os procedimentos experimentais 

utilizados.  

No Capítulo 4 foram apresentados os resultados obtidos a partir do procedimento 

experimental realizado. Uma discussão acerca desses resultados encontrados também fez 

parte do escopo deste capítulo.   

Por fim, no Capítulo 5 estão apresentadas as principais conclusões obtidas deste 

estudo, fazendo-se uma relação dos resultados obtidos aos objetivos previamente definidos. 

Sugestões e recomendações para trabalhos futuros também estão inseridas neste capítulo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Considerações Iniciais 

 
Neste capítulo será feita uma discussão acerca do cenário energético brasileiro e 

internacional, com ênfase na participação das termelétricas como fonte geradora de energia. 

Abordar-se-á sobre processo de geração de cinzas oriundas da queima de carvão mineral em 

termelétricas, sobre suas características e sobre a disposição e os impactos oriundos do 

descarte tradicional dessas cinzas. Será discutida a utilização dessas cinzas como material de 

construção, com destaque para sua aplicação no cenário rodoviário, em camadas granulares de 

pavimentos.  

Em centrais termelétricas a utilização do carvão mineral como combustível para 

geração de energia elétrica gera dois importantes resíduos sólidos: cinza leve e cinza pesada. 

Cerca de 40% dos resíduos gerados corresponde à fração cinza, sendo, segundo Lopes (2011), 

60% correspondentes às cinzas leves e 40% às cinzas pesadas. A porcentagem de cinzas 

produzidas depende, em especial, da qualidade do carvão utilizado e do sistema de controle de 

emissões, podendo representar mais de 80% dos resíduos gerados em termelétricas.  

A cinza volante apresenta granulometria fina, sendo coletada por precipitadores 

eletrostático através do fluxo de gases provenientes da combustão do carvão mineral nas 

termelétricas. Segundo Farias (2005), quando o carvão pulverizado é queimado, a maior 

porcentagem de cinzas oriundas do processo de queima são cinzas volantes, recuperadas nas 

tubulações de exaustão de gás. Depois de recolhidas, essas cinzas vão, em geral, para silos de 

estocagem. As cinzas do tipo volante são muito utilizadas na fabricação de cimento 

pozolânico, trazendo economia na construção de casas, rodovias e demais construções civis.  

A cinza pesada constitui um material fisicamente grosseiro, poroso, vítreo, 

granular e de cor acinzentada, com granulometria predominante de areia. Essas cinzas 

resultam da queima do carvão mineral pulverizado, sendo depositadas no fundo da caldeira e 

transportadas por arraste hidráulico até as bacias de sedimentação (LEANDRO e FABBRI, 

2009). 

Segundo Singh e Siddique (2013), as cinzas pesadas (bottom ash) podem ser 

utilizadas em diferentes aplicações, como em base e sub-base de pavimentos, em 

preenchimento estrutural e como agregados para concreto e alvenaria. As cinzas pesadas, no 

entanto, ainda têm sido pouco reaproveitadas no Brasil, com parcela dessas cinzas ainda 

descartada de forma inadequada em grandes bacias de sedimentação.  
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O crescimento da participação das centrais termelétricas como geradora de 

energia no Brasil tem desencadeado o aumento no volume de resíduos gerados. Toneladas de 

cinzas, leves e pesadas, são diariamente produzidas nas usinas brasileiras, levando-se a um 

cenário de esgotamento de área para sua armazenagem.  

 

2.2 Carvão como Fonte de Energia 

 
O carvão pode ser, de forma sucinta, definido como uma rocha sedimentar 

combustível composta de material heterogêneo e que sofreu, ao longo dos anos, processo de 

soterramento e de compactação em bacias originalmente pouco profundas. De acordo com 

Aguiar e Balestieri (2007), por ação de pressão e da temperatura em ambientes que não 

possuem contato com o ar, ocorrem transformações significativas da matéria orgânica original 

ao longo do tempo geológico, tornando-a enriquecida em carbono. 

Existem dois tipos básicos de carvão na natureza: carvão vegetal e carvão mineral 

(ou natural). O carvão vegetal é obtido por meio da queima ou carbonização da madeira, 

sendo um carvão muito leve utilizado como combustível para aquecedores, lareiras, 

churrasqueiras e fogões a lenha. As siderúrgicas utilizam esse tipo de carvão na produção do 

aço (Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2010). 

O carvão mineral é um combustível fóssil natural formado a partir da 

decomposição ao longo de milhões de anos da matéria orgânica. Ele é composto basicamente 

por átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre, além de minerais, como a pirita, e 

outros elementos rochosos (arenitos e diamictitos). 

Ainda conforme o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2010), o carvão vegetal 

apresenta um poder calorífico baixo, com uma participação de impurezas elevadas. Já o 

carvão mineral, a presença de impurezas e o poder calorífico variam, o que determina sua 

subdivisão em minério de baixa e alta qualidade. Em geral, quanto mais intensas a pressão e a 

temperatura em que a matéria orgânica original for submetida e quanto mais duradouro for o 

processo, mais elevado será o grau de carbonização e melhor a qualidade do carvão. 

Tanto o carvão vegetal quanto o mineral podem ser utilizados na indústria e na 

geração de energia elétrica, sendo o carvão vegetal cada vez menos utilizado em nível 

mundial, à exceção do Brasil, que ainda faz uso do carvão vegetal na indústria, ocupando o 

primeiro lugar na produção dessa substância. Já o carvão mineral apresenta um mercado cada 

vez mais aquecido, apresentando-se como um elemento de grande relevância na matriz 



23 
 

energética mundial, em virtude da sua abundância natural e da boa qualidade do carvão 

encontrado nas reservas.  

 

2.2.1 Origem do Carvão Mineral 

 
O carvão mineral é um combustível fóssil muito antigo, formado há mais de 400 

milhões de anos. Sua formação remonta ao Período Carbonífero, na era Paleozóica, quando 

troncos, raízes, galhos e folhas de árvores gigantes de imensas florestas foram soterradas em 

camadas horizontais.  

Com o passar do tempo, os depósitos de restos de plantas e árvores foram 

cobertos por argilas e areias, provocando um soterramento gradual, gerando, 

consequentemente, um aumento de temperatura e pressão sobre a matéria orgânica 

depositada. Por ação da pressão e temperatura em ambiente sem contato com o ar, os restos 

vegetais se solidificaram ao longo do tempo geológico, perdendo oxigênio e hidrogênio e se 

enriquecendo em carbono, processo denominado carbonificação (AGUIAR E BALESTIERI, 

2007). 

Em função da origem do carvão no subsolo, da profundidade, da temperatura e da 

pressão em que são submetidos os restos vegetais, existem quatro estágios na formação do 

carvão mineral. As etapas de formação do minério ocorreram primeiramente com a 

constituição da turfa, depois do linhito, do carvão betuminoso (hulha) e, por fim, do antracito. 

Segundo a Associação Brasileira de Carvão Mineral (ABCM), a turfa constitui o 

estágio inicial de formação do carvão mineral, possuindo apenas 60% de carbono nas 

camadas superiores, tendo por isso um baixo poder calorífico. Em profundidades maiores, a 

concentração de carbono aumenta um pouco. É constituída de resto de planta e serve como 

combustível industrial de baixo valor. É, portanto, o carvão mais pobre e menos evoluído, 

sendo pouco denso. 

Depois de algumas dezenas de milhões de anos, a turfa multiplica seu teor de 

carbono e se transforma na primeira variedade de carvão, o linhito, cujo nome provém de sua 

aparência de madeira. O linhito apresenta um percentual de carbono em torna de 70%, sendo 

geralmente empregado como combustível, quando nenhuma outra forma de carvão mineral 

estiver disponível (ABCM, 2014).  

O terceiro estágio é a formação do carvão betuminoso (hulha). A hulha é 

composta de carbono, restos vegetais parcialmente conservados, elementos voláteis, detritos 

http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/medio/geografia/ult1701u8.jhtm
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minerais e água. É o tipo de carvão mais utilizado como combustível, apresentando cerca de 

80% de carbono e, quando queimado, desprende cerca de 8000 calorias. 

Por fim, o último estágio de formação do carvão é o antracito. É o carvão natural 

mais antigo e com maior porcentual de carbono (95%). É empregado como combustível e 

como redutor dos minérios de ferro nos altos forros. A Figura 1 ilustra as etapas de formação 

do carvão e as profundidades em que, cada estágio, é encontrado no subsolo.  

 
Figura 1 - Etapas de formação do carvão mineral 

   

 
Fonte: Disponível em < http://www.blogplanetacurioso.com.br/2013/02/a-formacao-do-carvao.html > 

 
O carvão mineral é composto de uma parte orgânica, formada de carbono e 

hidrogênio e pequenas proporções de oxigênio, enxofre e nitrogênio. Essa é a parte 

combustível do carvão. No entanto, o carvão é composto de outra parte, mineral. A parte 

mineral do carvão contém os silicatos, que constituem a cinza. As proporções desses 

elementos variam para cada estágio de formação do carvão: quanto mais avançado for o grau 

de carbonização do carvão, mais alto será o teor de carbono e menor o teor de oxigênio. 

 

2.2.2 Histórico da Utilização do Carvão como Fonte de Energia 

 
As necessidades energéticas do homem estão em constante evolução, o que obriga 

a viabilizar fontes alternativas de energia que possam suprir as necessidades existentes. O 

carvão mineral foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas em larga escala pelo 

homem. Ele passou a ter grande importância para a economia mundial a partir da Primeira 

Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, século XVIII, quando a máquina a vapor passou 

a ser utilizada na produção manufatureira.  

http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/historia/geral/ult1690u7.jhtm
http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/historia/geral/ult1690u7.jhtm
http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/geografia/ult1694u307.jhtm
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Com o desenvolvimento dos motores a explosão, o carvão mineral foi 

gradativamente perdendo espaço na matriz energética mundial, sendo substituído por petróleo 

e gás natural.  O interesse pelo carvão reacendeu-se, no entanto, a partir da década de 70, 

sobretudo devido às crises mundiais do petróleo (desencadeadas em 1973 e 1978) e se 

mantém em alta até hoje. Segundo dados da International Energy Agency (IEA), o carvão é 

atualmente a fonte de energia fóssil mais abundante no planeta e a fonte mais utilizada para 

geração de energia elétrica no mundo, representando mais de 40% da produção total.  

Segundo dados da IEA, o setor energético é responsável por aproximadamente 

60% da demanda mundial de carvão. O carvão mineral constitui a segunda mais importante 

fonte de energia, com uma participação na oferta total de energia primária no mundo de cerca 

de 30%. 

O histórico da produção, consumo e mercado de energia mundial pode ser 

acompanhado por meio de relatórios anuais preparados por um dos gigantes da indústria 

energética, British Petroleum (BP). Segundo esses relatórios, o consumo mundial de carvão 

diminuiu 1,8% em 2015, bem abaixo do crescimento médio anual de 2,1% nos últimos 10 

anos. A produção mundial de carvão caiu 4%, com grandes declínios nos EUA (-10,4%), 

Indonésia (-14,4%) e China (-2%). 

Segundo dados divulgados na Resenha Energética Brasileira (2016), tendo como 

ano base 2015, o carvão mineral ocupa a segunda posição na matriz energética mundial, com 

uma participação de 28,4%. O petróleo ainda ocupa a primeira posição, representando 30,8% 

da matriz energética. A terceira posição é ocupada pelo gás natural, com uma participação de 

21,4%, conforme se visualiza na Figura 2. 

 
Figura 2 - Matriz energética mundial, para ano-base de 2015 

 

 
 

Fonte: Resenha de Energia Elétrica, 2016. MME. Adaptado pela autora.  
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2.2.3 Reservas e Produção Mundial de Carvão Mineral 

 
Segundos dados da BP Statistical Review of World Energy (2016), as reservas 

provadas (cuja existência é considerada de alta certeza) de carvão mineral no mundo possuem 

um volume aproximadamente de 891,5 bilhões de toneladas. Essas reservas estão bem 

distribuídas, apresentando jazidas em mais de 70 países. Nos atuais níveis de produção, 

estima-se que essa quantidade seja suficiente para suprimento do consumo mundial por 147 

anos (TOLMASQUIM, 2016). No entanto, das reservas existentes cerca de 75% concentram-

se em apenas cincos países: Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia, conforme se 

visualiza na Figura 3. 

 

Figura 3 - Mapa da distribuição das reservas mundiais de carvão no mundo 
 

 
Fonte: TOLMASQUIM, 2016 

 

 Cerca de um terço da reserva de carvão localiza-se na América do Norte, 

principalmente nos Estados Unidos (27%), um terço na Eurásia (34%), em especial na Rússia 

(18%), e um terço na Ásia-Oceania (31%), onde ficam as reservas na China (13%). A 

América do Sul e Central possuem apenas 1,6% das reservas mundiais, e o Brasil participa 

com 0,7% do total das reservas mundiais (World Coal Institute, 2015).  
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A China, Estados Unidos e Índia são responsáveis por cerca 70% do consumo 

mundial de carvão para geração elétrica. A China desde a década de 80 se destaca como a 

maior produtora de carvão em nível mundial, com uma participação 47,7% da produção 

mundial. Os Estados Unidos representam 11,9% da produção mundial e a Índia 7,4% (BP, 

2016).  

 
2.2.4 Reservas e Produção Brasileira de Carvão Mineral 

 
As reservas brasileiras são compostas pelo carvão dos tipos linhito e                 

sub-betuminoso. A região sul, no entanto, é a principal região detentora de reservas de carvão 

mineral no Brasil. Nela encontra-se a bacia sedimentar do Paraná que possui sedimentos 

continentais e glaciais. Na parte oriental dessa bacia encontra-se uma faixa de terra que se 

convencionou chamar de cinturão carbonífero do Sul, conforme se pode visualizar na Figura 

4.  

 

Figura 4 - Localização das reservas brasileiras de carvão mineral (Cinturão Carbonífero do 
Sul) 

 

 
 

Fonte: TEIXEIRA et al. (1998) 
 

As maiores jazidas situam-se nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

conforme se visualiza na Figura 5. O Rio Grande do Sul detém 89,6% das reservas de carvão 

brasileira e Santa Catarina 10,1% (ABCM, 2014). As reservas brasileiras ocupam o 10º lugar 

no ranking mundial, totalizam 7 bilhões de toneladas. Esse valor, no entanto, corresponde a 
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menos de 1% das reservas totais. A ABCM calcula que as reservas conhecidas poderiam gerar 

hoje 17 mil megawatts (MW) de energia. 
  

Figura 5 - Reservas Brasileiras de Carvão Mineral 

 
Fonte: ABCM, 2014. Elaborado pela autora 

 
 

Conforme dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energias, para o ano base 

de 2015, a oferta interna de energia brasileira atingiu o montante de 299 milhões de tep 

(toneladas equivalentes de petróleo). As fontes não renováveis corresponderam a 49,2% desse 

montante, destacando-se a participação do petróleo e derivados (37,3%), gás natural (13,7%) 

e carvão mineral (5,9%). 

Derivados da cana-de-açúcar é a fonte renovável com maior participação na oferta 

de energia nacional (22,9%), seguida pela fonte hidráulica (11,3%). A Figura 6 ilustra a 

matriz energética brasileira para o ano de 2015, conforme dados do Ministério de Minas e 

Energias. 

 
Figura 6 - Matriz energética brasileira 

 

 
Fonte: Ministério de Minas e energia, 2016. Elaborado pela autora 
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2.3 Cenário da Geração de Energia Elétrica  

2.3.1 Cenário da Geração de Energia Elétrica no Brasil 

 
Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica do ano de 2016, em que se 

apresentam os dados relacionados ao consumo de energia elétrica no território nacional com 

ênfase no ano de 2015 (ano base), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a 

capacidade instalada de geração elétrica no Brasil apresentou um aumento de 4,7% em 

relação ao ano anterior (2014). As usinas termelétricas tiveram um crescimento na capacidade 

de geração de energia de 4,1%, com uma participação de 28,1% na capacidade já instalada de 

geração de energia elétrica no território nacional (Tabela 1). O maior crescimento percentual 

na capacidade de geração de energia foi decorrente das usinas eólicas. Apesar do acréscimo, 

as usinas eólicas possuem uma participação de apenas 5,4% na capacidade de geração elétrica 

no Brasil. 

 
Tabela 1 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil (Mw) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
    ∆%  

(2015/2014) 
Part. %  
(2015) 

Total 117.136 120.974 126.743 133.913 140.272 4,7 100 

Usinas Hidrelétricas 78.347 79.956 81.132 84.095 86.002 2,3 61,3 

Usinas Termelétricas 31.243 32.778 36.528 37.827 39.393 4,1 28,1 

PCH 3.896 4.101 4.620 4.790 4.840 1,0 3,5 

CGH 216 236 266 308 395 28,3 0,3 

Usinas Nucleares 2.007 2.007 1.990 1.990 1.990 0,0 1,4 

Usinas Eólicas 1.426 1.894 2.202 4.888 7.630 56,1 5,4 

Solar 1 2 5 15 21 40,0 0,0 

PCH = Pequena Central Hidrelétrica 
CGH = Central Geradora Hidrelétrica 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2016; Elaboração EPE. 
 

 

Apesar do aumento da capacidade instalada, ocorreu um decréscimo da geração 

de energia elétrica no Brasil entre os anos de 2014 e 2015, com base no Anuário Estatístico de 

Energia Elétrica do ano de 2016. Observa-se a Tabela 2 que houve um decréscimo 

significativo (-18,6%) na geração elétrica a partir dos derivados de petróleo. O carvão 

mineral, utilizado em termelétricas como fonte geradora de energia, teve um acréscimo de 

3,9% na geração de energia elétrica, comparando-se os anos de 2014 e 2015. O percentual de 

participação na geração total de energia elétrica passou a ser de 3,9%.  
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Tabela 2 - Geração elétrica por fonte no Brasil (GWh – gigawatts.hora). 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 
    ∆%  

(2015/2014) 
Part. %  
(2015) 

Total 531.758 552.498 570.835 590.542 581.486 -1,5 100 

Gás Natural 25.095 46.760 69.003 81.073 79.490 -2,0 13,7 

Hidráulica  428.333 415.342 390.992 373.439 359.743 -3,7 61,9 

Derivados de Petróleo  12.239 16.214 22.090 31.529 25.662 -18,6 4,4 

Carvão 6.485 8.422 14.801 18.385 19.096 3,9 3,3 

Nuclear 15.659 16.038 15.450 15.378 14.734 -4,2 2,5 

Biomassa  31.633 34.662 39.679 44.987 47.394 5,4 8,2 

Eólica 2.705 5.050 6.578 12.210 21.626 77,1 3,7 

Outras  9.609 10.010 12.241 13.590 13.741 1,1 2,4 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2014; Elaboração EPE. 

 
Observa-se que as usinas hidrelétricas diminuíram seu percentual de participação 

como fonte geradora de energia 3,7% em relação ao ano anterior. Esse decréscimo foi 

compensado por uma maior participação da biomassa e das usinas eólicas (aumento 

percentual de 5,4% e 77,1%, respectivamente). 

 

2.3.2 Cenário da Geração de Energia Elétrica do Ceará 

 
Conforme o Anuário Estatístico de Energia Elétrica do ano de 2016, para o ano 

base de 2015, o Estado do Ceará apresentou um aumento na geração de energia elétrica de 

3,5% em relação ao ano anterior (2014), gerando, no ano base, 15.519 GWh de energia 

elétrica. O estado apresenta uma participação nacional na geração de energia elétrica de 

2,84%, sendo no nordeste o segundo estado gerador, atrás apenas do estado da Bahia.  

O Ceará dispõe de 22 empreendimentos de geração de energia elétrica, 

apresentando 3 centrais eólicas, 1 hidrelétrica e 18 centrais térmicas, conforme dados da 

Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA). Esses empreendimentos estão localizados, 

em sua maioria, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).  

 

2.3.2.1 Usinas Termelétricas: Energia Pecém e UTE Pecém II 

 
Criado em 1995, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é um dos 

principais responsáveis pelo desenvolvimento industrial e empresarial do estado do Ceará. O 
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CIPP está situado nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, distante a 50 km 

da capital Fortaleza. 

Dentre as empresas instaladas no CIPP, têm-se as duas mais importantes centrais 

termelétricas do estado do Ceará: Energia Pecém e UTE Pecém II. A Usina Termelétrica 

Energia Pecém está localizada no município de São Gonçalo do Amarante, sendo um 

empreendimento fruto de uma parceria EDP Energias do Brasil e a MPX Energia (atual 

Eneva), com um investimento total de R$ 3 bilhões. A UTE Pecém II também está localizada 

no município de São Gonçalo do Amarante, apresentando uma unidade geradora de energia, 

com uma potência em torno de 360MW. A Figura 7 e a Figura 8 ilustram a localização dessas 

termelétricas. 

 

Figura 7 - Limite das usinas termelétricas Energia Pecém e UTE Pecém II. 
 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Figura 8 - Localização das termelétricas Pecém II e Energia Pecém em relação à capital de 
Fortaleza 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 
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Essas duas usinas termelétricas utilizam carvão mineral como fonte geradora de 

energia, sendo esse combustível importado da Colômbia. Atualmente, esses usinas geram 

mais de mil toneladas de cinzas, volantes e pesadas, diariamente (BARROS, 2015).  

 

2.4 Usina Termelétrica como Fonte Geradora de Energia 

 
Segundo Lima e Souza (2014), uma usina termelétrica pode ser definida como 

uma planta química que produz energia elétrica a partir do calor gerado pela queima de 

combustíveis fósseis (como carvão mineral, óleo, gás, entre outros) ou por outras fontes. No 

Brasil, a fonte mais utilizada em termelétricas é a que emprega o carvão mineral como 

combustível, uma vez que essa é a fonte mais abundante de energia e possui custos menos 

elevados. 

A geração de energia elétrica em centrais termelétricas ocorre por meio de 

algumas etapas. A queima do combustível ocorre dentro da caldeira, em uma região 

conhecida como fornalha ou câmara de combustão. A energia química contida no combustível 

será transformada em energia térmica, gerando calor. O calor será responsável pelo 

aquecimento de uma caldeira cheia d’água, gerando vapor d’água em alta pressão. O vapor, 

sob alta pressão e alta temperatura, se expande e movimenta as pás da turbina, onde o rotor 

gira juntamente com o eixo de um gerador produzindo a energia elétrica. Por fim, a energia é 

transportada por linhas de alta tensão até os centros de consumo (BARROS, 2015). O vapor 

d’água após ter movimentado as turbinas é enviado a um condensador para ser resfriado e 

transformado em água líquida, sendo, então, reenviado à caldeira para iniciar um novo ciclo. 

Nas termelétricas que utilizam carvão como fonte de energia o combustível é 

estocado em depósitos, sendo levado por esteira até as usinas. Em seguida, eles são 

pulverizados em um moinho até que se atinja uma granulometria ideal. Somente após essa 

etapa inicial é que terá início o processo de queima do carvão.  

As tecnologias modernas de combustão pulverizada atinge, em geral, quase 100% de 

eficiência na combustão. Já a eficiência de conversão da energia térmica em energia elétrica pode 

chegar a cerca de 40%. A termelétrica Energia Pecém utiliza-se da tecnologia de combustão 

pulverizada e seu rendimento de conversão, segundo Barros (2015), é de 33% a 35% de 

eficiência. 

A Figura 9 ilustra esse processo de produção de energia elétrica em termelétricas a 

partir do carvão mineral. 
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Figura 9 - Perfil esquemático do processo de produção de energia elétrica a partir do carvão 
mineral 

 

 
 

Fonte: Farias (2005) 
 

Na termelétrica Energia Pecém, a cinza volante é submetida a uma lavagem dos 

gases por uma solução de água e cal hidratada (“leite de cal”), e só depois é que as cinzas 

serão encaminhadas ao silo de armazenagem e, posteriormente, à célula de armazenamento.  

 
2.4.1 Vantagens e Desvantagens da Geração de Energia por Termelétricas 

 
A maior vantagem da geração de energia por meio de usinas termelétricas é a 

possibilidade de sua construção em locais próximos aos centros consumidores. Isso implica 

em economias significativas nos custos de implantação das redes de transmissão (Atlas de 

Energia Elétrica, 2010). Outra vantagem é que a produção de energia em usinas termelétricas 

é constante, uma vez que não depende de situações climáticas. Nas hidrelétricas, por exemplo, 

é comum ter-se uma capacidade reduzida na geração de energia em períodos menos chuvosos.   

Na Brasil, o carvão mineral está presente em boas jazidas, em elevadas 

quantidades e com fácil extração, o que incentiva sua utilização como combustível em 

termelétricas. O comportamento do preço desse combustível também favorece sua utilização. 

Petróleo e derivados apresentaram cotações caracterizadas por uma tendência de alta e 

extrema volatilidade, diferente da commodity de carvão, que registraram movimentos suaves 

ao longo da última década. 
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Existem, no entanto, algumas desvantagens referentes à geração de energia por 

termelétricas. Em geral, as fontes de energia utilizadas nas usinas termelétricas são não 

renováveis, de origem fóssil, o que leva a preocupação sobre a disponibilidade desses recursos 

a médio e longo prazo. Além disso, geração de energia ocorre com a liberação de gases 

causadores do efeito estufa como, monóxido de carbono, dióxido de carbono e dióxido de 

enxofre. Estimativas apontam que o carvão é responsável por entre 30% e 35% do total de 

emissões de CO2, o principal agente do efeito estufa (Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

2010). Esses gases em contato com a água e outras substâncias gera ácido sulfúrico, podendo 

ocasionar o fenômeno conhecido como chuva ácida. 

Outro impacto ambiental produzido durante o beneficiamento do carvão mineral 

decorre da geração de toneladas diárias de resíduos sólidos como as cinzas leves e pesadas, a 

priori sem valor comercial, depositadas por vezes em áreas inapropriadas, como bacias de 

sedimentação e aterros de resíduos industriais. 

No Brasil, em geral, as reservas são de carvão mineral pobre do ponto de vista 

energético, com elevados teores de impurezas. No caso do carvão das reservas de Santa 

Catarina e Paraná, o seu beneficiamento resulta em rejeitos com alta concentração de enxofre, 

podendo causar danos significativos ao meio ambiente (MARRECO, JÚNIOR E TAVARES, 

2006).  

 

2.4.2 Principais resíduos oriundos de uma termelétrica a carvão mineral 

 

Segundo Lopes (2011), a formação das cinzas ocorre pela combustão do carvão, 

que é a matéria-prima sólida, constituída de duas frações intimamente misturadas: uma fração 

composta de material volátil acrescido de carbono fixo (fração orgânica) e uma fração 

mineral, composta de argila, quartzo, pirita e carbonato. Sob a ação das altas temperaturas 

durante o processo de queima do carvão, a fração orgânica se transforma em componentes 

voláteis e coque, enquanto a fração mineral origina as cinzas.  

No processo de geração de energia, por meio de usinas termelétricas a carvão 

mineral, cerca de 40% dos resíduos gerados corresponde a fração cinza, sendo desses 60% 

correspondentes às cinzas leves (volantes) e 40% às cinzas pesadas. 

Segundo Kniess (2005), as cinzas leves são coletadas por meio de precipitadores 

eletrostáticos, sendo transportadas pneumaticamente até os silos de armazenagem. Em geral, 

os consumidores finais para esse tipo de cinza são as indústrias de cimentos. Estudos 

http://www.engquimicasantossp.com.br/2013/11/chuva-acida.html
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comprovam que a adição de cinzas em concretos de cimento Portland trazem benefícios ao 

concreto, como o aumento da resistência e da durabilidade e a redução da fissuração térmica.   

As cinzas pesadas possuem granulometria mais grossa, caindo para o fundo das 

fornalhas e de gaseificadores, de onde são retiradas por fluxo d’água. Depois de passar por um 

sistema de redução do tamanho de suas partículas, essas cinzas são destinadas até os tanques 

de decantação, onde são sedimentadas e tornam-se aptas para uso. A destinação, no entanto, 

dessas cinzas, ainda continua sendo depósitos a céu aberto, agredindo o ecossistema local.  

Segundo Farias (2005), a composição química das cinzas pesadas é controlada 

pela fonte do carvão mineral, sendo, em geral, composta por sílica (SiO2) e alumina (Al2O3), 

as quais correspondem a cerca de 50% e 30%, respectivamente, na composição em massa do 

material. O restante é formado por outros óxidos, traços de outros metais como chumbo e 

mercúrio e sulfatos.  

As cinzas volantes apresentam materiais, na sua grande parte, amorfos (sílica de 

vidro), com percentagens baixas de componentes cristalinos. Segundo Barros (2015), a 

constituição química dessas cinzas é, em geral, muito variável, com predominância de sílica 

(em torno de 40%), alumina entre 15% a 40%, ferro entre 5% a 14% e cálcio (cerca de 10%). 

 

2.5 Estabilização de solos para finalidades rodoviárias 

 

O conhecimento das propriedades físicas e mecânicas do solo existente e 

disponível no local de execução de obras de engenharia é de fundamental importância para a 

análise de adequação dos requisitos técnicos. Um solo para que possa ser utilizado em 

camadas granulares de pavimentos necessita atender requisitos mínimos, exigidos por norma, 

como baixos valores de expansão, boa resistência mecânica e capacidade de suporte 

adequada. A estabilização é uma das técnicas utilizadas de forma a conferir uma melhoria 

dessas propriedades, de modo a enquadrar os solos dentro das especificações construtivas 

vigentes. 

A principal aplicação da estabilização é na execução de camadas dos pavimentos, 

bases, sub-bases e camadas de desgaste de estradas e aeródromos. Com o aumento dos 

padrões de qualidade nas construções, torna-se cada vez mais exigido pavimentos com 

qualidade e de longa duração. Nem sempre materiais que cumpram estes requisitos podem ser 

encontrados próximos ao local de construção, então se adotam técnicas de melhoramento das 

suas capacidades mecânicas (CRISTELO, 2001). 
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Segundo Vogt (1971), a estabilização do solo é uma técnica milenar e significa 

conferir-lhe a capacidade de suportar cargas e esforços do tráfego normalmente aplicados 

sobre o pavimento e também resistir aos efeitos das intempéries. A estabilização compreende 

processos naturais e artificiais que, aplicados aos solos, melhoram suas características de 

resistência mecânica e garantem uma constância destas melhorias no decorrer da vida útil das 

obras de engenharia. Medina e Motta (2005) afirmam que o processo de estabilização do solo 

visa modificar algumas propriedades de engenharia, como a resistência ao cisalhamento, 

tornando-o menos susceptível às mudanças ambientais, a permeabilidade e a 

compressibilidade.  

As alterações das propriedades dos solos podem ser de natureza mecânica, física e 

química. A escolha por um ou outro tipo de estabilização depende, principalmente, do custo, 

finalidade da obra e das características e propriedades dos materiais que necessitam de 

estabilização.  

 

2.5.1 Estabilização mecânica 

 

A estabilização mecânica de um solo consiste em um conjunto de operações 

“mecânicas”, executados no solo (ou mistura de solos) de forma a lhe conferir maior 

estabilidade. São consideradas como operações mecânicas aquelas que apenas modificam o 

arranjo das partículas do solo ou a sua granulometria, por meio da subtração ou adição de 

algumas frações de materiais (NASCIMENTO, 1970). 

A estabilização mecânica dos solos pode ser descrita em dois processos 

principais: compactação e estabilização granulométrica. Segundo Dias (2012), dos diferentes 

métodos de estabilização dos solos o mais simples e também o mais econômico é o da 

estabilização mecânica.  

 

2.5.1.1 Estabilização mecânica por compactação 

 

A estabilização mecânica por compactação compreende um processo que visa dar 

ao solo (ou mistura de solos) a ser utilizado uma condição de densificação máxima, 

relacionada a uma energia de compactação e a uma umidade ótima. Essa densificação sempre 

é utilizada na execução das camadas do pavimento, sendo, em geral, complementada com 

outros métodos de estabilização. A estabilização por compactação é realizada por meio de 
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equipamento mecânico, geralmente um rolo compactador, embora, em pequenas valetas, 

soquetes manuais também possam ser empregados. 

A estabilização mecânica por compactação, assim, consiste na variação da energia 

de compactação (normal, intermediária e modificada), sendo responsável pela melhoria da 

estabilidade mecânica de praticamente todo tipo de solo. No entanto, essa técnica apresenta 

melhores resultados quanto se utiliza solos com grãos de tamanhos variados e com pouca 

quantidade de argila. Little (1999) afirma que a estabilização por compactação, por si só, não 

é suficiente para estabilizar materiais muito coesivos (argilosos) e com granulometria muito 

fina.  

 

2.5.1.2 Estabilização Granulométrica 

 
A outra forma de estabilização mecânica é a estabilização por correção 

granulométrica. Essa estabilização promove o melhoramento das propriedades dos solos 

através da adição ou retirada de partículas. Ou seja, este método consiste, basicamente, em 

promover melhorias induzidas no solo pela mistura deste com outro(s) solos, de forma que 

eles obtenham especificações adequadas para seu uso (SANTOS et al., 1995). 

Na prática, os dois processos de estabilização mecânica são realizados em 

conjunto. No estudo de estabilização granulométrica se faz, em geral, a mistura de um ou 

mais solos ao solo original e, posteriormente, compacta-se a mistura, com a finalidade de se 

obter um material mais compacto e menos deformável.  

Alguns estudos com utilização de estabilização granulométrica em resíduos de 

usinas já foram realizados, em âmbito nacional e internacional. Lopes (2011) caracterizou 

dois tipos de cinzas (pesada e volante) obtidas da queima de carvão mineral em usinas 

termelétricas, com objetivo de avaliar sua aplicabilidade em camadas de base de pavimentos 

rodoviários. A estabilização ocorreu através da mistura dessas cinzas a um solo areno-siltoso 

não-laterítico, característico do estado do Rio de Janeiro. 

Foram realizados ensaios de caracterização física, química e mecânica para o solo 

puro e para misturas de solo + cinza de fundo (30 e 40% de cinzas de fundo) e solo + cinza 

volante (10 e 20% de cinza volante). Observou-se que a adição de cinzas, sejam elas volantes 

ou pesadas, no solo estudado proporcionaram melhorias nas propriedades mecânicas do 

material, de forma que as misturas com inserção de cinzas apresentaram um comportamento 

mecânico compatível com as exigências de um pavimento de baixo volume de tráfego. A 

inserção de cinza volante e de cinzas pesadas aumentou consideravelmente o valor do módulo 
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de resiliência, o que resultou em uma diminuição da espessura da camada de base, quando 

comparado à camada utilizando apenas o solo puro.  

Farias (2005) avaliou o comportamento geotécnico de misturas entre solo e cinza 

pesada, analisando a viabilidade de seu emprego na pavimentação. Foram realizados ensaios 

de caracterização física, química e mecânica, de forma a diagnosticar se as misturas solo/cinza 

pesada poderiam ser utilizadas na camada final de terraplenagem ou em camadas granulares. 

Os solos foram provenientes do município de Tubarão, região Sul do estado de Santa Catarina 

e as cinzas pesadas provenientes da Usina Termelétrica Jorge Lacerda, localizada no 

município de Capivari de Baixo, Santa Catarina. O autor avaliou misturas solo + cinza 

pesada, e observou que nas proporções estudadas ocorreu uma estabilização granulométrica 

do material, melhorando significativamente o comportamento geotécnico resultante, quando 

comparado valores obtidos para o solo natural. Com a estabilização granulométrica, para 

todas as misturas ensaiadas, a adição de cinza aumentou o valor da capacidade de suporte do 

solo, diminuiu a sua expansibilidade e reduziu a massa específica aparente seca. Foram 

obtidos valores de CBR da ordem de 20% para as misturas, o que habilitaria algumas delas a 

serem aplicadas na camada final de terraplanagem. 

 

2.5.2 Estabilização Física 

 

Segundo Cristelo (2001), quando as características de estabilidade para ser 

alcançadas necessitam de elevados valores de resistência e rigidez de um solo ou quando não 

podem ser obtidas mecanicamente se deve considerar métodos alternativos de estabilização, 

recorrendo-se a aditivos como o cimento ou a cal, ou a tratamentos especiais que envolvam 

reações físicas capazes de modificar as propriedades do solo. 

A estabilização física modifica as propriedades dos solos utilizando, em geral, o 

calor e a eletricidade. Esse tipo de estabilização apresenta custos mais elevados quando 

comparados aos outros existentes. Apesar disso, a estabilização física continua a ser bastante 

estudada, sendo objeto de vários testes ao longo dos últimos anos (DIAS, 2012). 

A estabilização física pode ser dividida em estabilização por eletro-osmose e 

estabilização térmica. Conforme Dias (2012), a estabilização térmica por aquecimento ocorre 

por meio elétricos ou por meio da queima de um combustível, colocado em um tubo, sendo 

responsável por aquecer uma zona do solo e permitir a evaporação da água. 

De acordo com Cristelo (2001), a estabilização por eletro-osmose consiste em 

fazer passar uma corrente elétrica entre dois eletrodos colocados em uma massa de solo. Isso 
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faz com que haja uma migração da água presente no solo no sentido do eletrodo positivo para 

o negativo, de onde é feita sua remoção. Dessa forma, diminui-se a quantidade de água no 

solo, permitindo a sua consolidação.  

A estabilização por eletro-osmose e a estabilização térmica têm-se mostrado 

pouco viável do ponto de vista econômico, sendo, em geral, utilizada quando algum tipo de 

dificuldade impede a utilização de outros métodos de estabilização.  

 

2.5.3 Estabilização química 

 

A estabilização química consiste na adição de substâncias químicas ao solo, de 

forma a provocar mudanças que influenciam suas propriedades de resistência mecânica, 

permeabilidade e deformabilidade (SANTOS et al., 1995).  Os aditivos mais empregados 

nesse tipo de estabilização são o cimento Portland, cal, pozolanas, materiais betuminosos e 

resinas. 

O exemplo mais comum de estabilização química é o uso da cal e do cimento para 

estabilizar solos finos e argilosos com elevados teores de matéria orgânica. Na estabilização 

química ocorrem reações químicas entre os aditivos utilizados e os minerais do solo, ou com a 

água presente nos poros dos minerais do produto. O uso desses aditivos confere resistência ao 

solo ou por meio da cimentação dos grãos entre si ou através do aumento das forças coloidais 

que unem esses grãos. 

Na estabilização com cimento se tem de início reação dos cátions Ca++ liberados 

pela hidratação do cimento com a superfície dos argilo-minerais. Os produtos cimentantes que 

se formam posteriormente, conforme Medina (1980), contribuem para o aumento da rigidez 

da mistura. 

A estabilização utilizando solo-cimento consiste em uma mistura homogênea de 

solo, cimento e água, em proporções pré-estabelecidas, e que, após a compactação, origina um 

produto que atende requisitos mínimos de resistência mecânica e durabilidade. A utilização do 

cimento como agente estabilizante objetiva, assim, a melhoria do solo, por meio da 

modificação de seus limites de consistência, da sensibilidade à água e da resistência ao 

cisalhamento. 

Segundo Pereira (2012), a faixa economicamente viável de utilização de cimento 

como estabilizador de solo para fins rodoviários é de 5 a 9% de cimento em relação à massa 

total. Acima desses percentuais, os custos ficam bastante elevados, tornando a estabilização 

inviável do ponto de vista econômico. 
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Outro agente estabilizante é a cal. Azevedo et al. (1998) definem a estabilização 

de solo com cal como uma mistura íntima de solo, cal e água, em proporções  

pré-determinadas. Essa técnica é fundamentada por reações químicas e físico-químicas entre a 

cal e os constituintes do solo, principalmente com a fração argila. A cal é recomendada para 

melhoria de solos argilosos ou muito siltosos, que apresentem em geral altas plasticidade e 

expansão, além de baixa capacidade de suporte (SANTOS, 2004). 

 

2.6 A Utilização de Cinzas na Pavimentação: Experiências Internacionais 

 
Diversos estudos já foram realizados, em âmbito mundial, de forma a estudar a 

aplicabilidade, em diferentes áreas da engenharia, das cinzas de carvão mineral provenientes 

de usinas termelétricas. No mundo centenas de pesquisas e trabalhos com as cinzas de carvão 

mineral são feitos anualmente em universidades, institutos de pesquisas, empresas geradoras, 

órgãos rodoviários e de energia. As grandes forças motivadoras desses estudos, segundo 

Farias (2005), são: 

a) problemas ambientais de disposição dos resíduos, de forma que o grande 

consumo de carvão termelétrico trouxe a necessidade de uma destinação mais 

nobre dos seus subprodutos (cinzas); 

b) importância das cinzas como material de construção, devido a algumas de suas 

propriedades, especialmente sua pozolanicidade; 

c) escassez de jazidas de materiais convencionais utilizados na pavimentação. 

Rohde et al. (2006) relatam que a utilização das cinzas de carvão mineral como 

aglomerante em camadas de pavimentos se difundiu muito desde a década dos anos 60. Na 

Inglaterra, França, Suécia e Rússia, o uso de cinzas na pavimentação faz parte das alternativas 

convencionais utilizadas.  

A aplicação das cinzas mais bem difundida em todo mundo é a sua utilização em 

concreto. Rohde et al. (2006) relataram que o primeiro grande uso de cinzas volantes foi na 

reparação do túnel vertedouro da barragem Hoover e a utilização mais conhecida foi no 

reparo da barragem Backer, 1947, no Colorado. Os Estados Unidos e alguns países da Europa 

foram os primeiros países a apresentarem experiência em larga escala de mistura solo + cinza 

+ cal, nas décadas de 1920 e 1930 . 

Nardi (1975) relatou que o primeiro registro de utilização de cinzas de carvão 

mineral na pavimentação ocorreu nos Estados Unidos, em 1938. No Distrito Sanitário de 
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Chicago, as cinzas foram utilizadas como substitutas do cimento em pavimento, em um trecho 

de 800 m numa rodovia local.  

Dawson et al. (1993) descreveram estudos realizados na University of Nottingham 

com dois agregadas secundários: cinzas pesadas (bottom ash) de carvão mineral e agregados 

de ardósia. Ambos os materiais foram descritos em termos de produção industrial, 

localização, propriedades e uso atual na indústria de construção. O autor concluiu que quando 

comparado com agregados convencionais, os valores da CBR são razoáveis (embora não 

sejam altos). Os valores de rigidez elástica também são razoáveis, quando comparados com os 

de agregados convencionais. Objetivando o uso das cinzas pesadas em camadas de sub-base, 

foi demonstrado que para condições secas, as deformações permanentes na base da camada 

são maiores do que em camadas com agregados, porém em condições úmidas as deformações 

permanentes na base da camada já passam a serem semelhantes.  

Dawson et al. (1991) realizaram ensaios de compactação e CBR em cinzas 

pesadas, provenientes de usinas termelétricas britânicas. A granulometria dessas cinzas é mais 

grossa quando comparadas as cinzas obtidas de usinas termelétricas brasileiras. Nos seus 

estudos foram obtidas umidades ótimas em torno de 18% e massa específica aparente seca 

variando de 0,99 g/cm3 a 1,37 g/cm3. O valor de CBR variou de 27 a 30%.  

Segundo Farias (2005), são esperados variações no comportamento geotécnico 

entre a cinza pesada brasileira e a cinza pesada britânica, principalmente devida à diferença na 

granulometria desses dois materiais. Como o carvão brasileiro possui menor poder calorífico 

ele necessita por um processo de moagem mais intenso no processo de queima, de forma que 

resulta em resíduos de menor granulometria. 

Schroeder (1994) estudou a utilização de materiais reciclados na construção de 

estradas. Em seus estudos ele relatou a existência de uma pesquisa extensiva sobre a 

utilização de cinzas volantes de carvão como um material de construção de estradas. Embora 

a maior parte dessa pesquisa analisasse a sua utilização como adição mineral para concreto de 

cimento Portland, a pesquisa também foi realizada em uma variedade de outros usos, 

incluindo na estabilização do solo, concreto compactado a rolo, e estabilização de base da 

estrada. Segundo o autor, em 1988 foi realizado um estudo para avaliar o uso de cinzas 

volantes como um componente para estabilização de agregados em camadas de bases de 

pavimentos. As investigações laboratoriais determinaram que a melhor combinação era uma 

mistura de 84% de agregados, 11% de cinzas volantes e 5% de cal hidratada. 

As cinzas de fundo analisadas por Schroeder (1994) tinham uma graduação mais 

grossa que as cinzas volantes. Conforme pesquisas feitas pelo autor, as cinzas volantes tinham 
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propriedades de engenharia que permitiam sua utilização como sub-base de pavimentos. 

Schroeder (1994) relatou em seus estudos também alguns locais em que foram 

utilizados materiais residuais a serviço da pavimentação, conforme observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Locais com aplicação de materiais residuais em serviços de 

pavimentação 

 
Fonte: Schroeder (1994) 

 

Segundo Farias (2005) o aumento dos critérios de controle por parte de agências 

ambientais com relação à busca de novas jazidas tornou a utilização de materiais residuais 

cada vez mais difundida em todo o mundo.  

Kim, Prezzi e Salgado (2005) estudaram a utilização de cinzas, leves e pesadas, de 

carvão mineral em aterros de rodovias. Amostras representativas das cinzas foram coletadas 

em usinas termelétricas de Indiana, nos Estados Unidos. Foram testadas propriedades 

mecânicas, de compactação, permeabilidade e compressibilidade. Realizaram-se três misturas 

de cinzas volantes e pesadas, com proporções 50%, 75% e 100% de teor de cinzas volantes 

em peso. Os autores concluiram que se os procedimentos de concepção e construção de 

estradas forem executados de maneira adequada, as misturas de cinzas são adequadas para 

utilização em aterros de estrada, tendo as misturas com maiores teores de cinzas volantes 

apresentadas resultados mais satisfatórios. Antes do uso, no entanto, as cinzas devem passar 

por testes ambientais, de forma a verificar se as mesmas atendem aos requisitos mínimos 

estabelecidos. 
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2.7 A Utilização de Cinzas na Pavimentação: Experiências Brasileiras 

 

A aplicabilidade das cinzas oriundas da queima do carvão mineral vem sendo 

estudada há algumas décadas no território brasileiro. Nardi (1975) estudou o comportamento 

de misturas solo + cinza leve (fly ash), quando adicionados a compostos aglomerantes, como 

o cimento e a cal. Os estudos desenvolvidos pelo autor foram pouco tempo depois 

complementado por Marcon (1977) que comprovou a viabilidade da estabilização de areia 

com cinza volante, utilizando a cal como aglutinante. 

Marcon (1977) realizou para três diferentes misturas ensaios de durabilidade, de 

módulo de elasticidade estático e dinâmico e de resistência à compressão simples. As misturas 

propostas pelo autor eram compostas de areia + cinza volante + cal e areia + brita + cinza 

volante, acrescidas de cal ou cimento. As porcentagens de cinza volante e cal foram fixas para 

todas as misturas, correspondendo a 13% e 4% do peso total, respectivamente.  

O autor concluiu que os materiais se mostraram aptos para serem empregados em 

camadas granulares de pavimentos. Ressalte-se que devem ser observadas as condições de 

cura, de solicitações de tráfego e deve ser avaliada a rigidez da camada da base, de forma a 

reduzir tensões transmitidas ao subleito e retardar os efeitos de fadiga. 

As pesquisas desenvolvidas por Nardi (1975) e complementadas por Marcon 

(1977) serviram de base para implantação de um trecho experimental localizado às margens 

da BR-101, no município de Imbituba/SC. Nesse trecho sobre o subleito de areia foi 

construída uma sub-base de areia estabilizada com cal e cinza volante. 

Farias (2005) estudou a utilização de misturas solo + cinzas pesadas na 

pavimentação. Em seu estudo, ele utilizou solos do Município de Tubarão, Santa Catarina, 

com cinza pesada da termelétrica Jorge Lacerda, localizada no município de Capivari de 

Baixo/SC, visando o seu emprego em camadas estruturais de pavimentos. As cinzas utilizadas 

apresentavam, naturalmente, CBR de 5% e expansão de 0%.  

Foram estudadas cinco misturas, com diferentes teores de solo/cinza pesada. O 

autor realizou ensaios de compactação e CBR para cada uma das misturas previamente 

estabelecidas. Observou-se que misturas 70/30 e 50/50 (cinza/solo) poderiam ser empregadas 

como camada de sub-base de pavimentos, pois apresentaram capacidade de suporte superior a 

20%, valor mínimo exigido na metodologia de dimensionamento de pavimentos do DNIT.  

O autor também investigou o comportamento de misturas com o emprego da cal e 

concluiu-se que a estabilização das misturas solo/cinza pesada com cal melhorou 

significativamente a capacidade de suporte das misturas, alcançando valores próximos a 60%. 
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O comportamento resiliente observado habilitou também a mistura a ser empregada em 

camadas de sub-base de pavimentos flexíveis. 

Câmara (2011) estudou a viabilidade do aproveitamento das cinzas de carvão 

mineral, volante e pesada, em misturas com solo regional do município do Rio de Janeiro. As 

cinzas, tanto a volante quanto a pesada, foram adquiridas do Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda, localizado no município de Capivari de Baixo, no Estado de Santa Catarina. O 

objetivo principal da autora foi verificar se tal prática pode trazer benefícios ao solo regional e 

avaliar o efeito das cinzas sobre a microbiota (microrganismos com funções de decomposição 

da matéria orgânica) de um solo tropical. Foram adicionados 5% de cinzas, volantes e 

pesadas, ao solo e se observou que não alterou significativamente a composição e a atividade 

da microbiota, parecendo, assim, que a cinza é adequada para fins de engenharia no solo 

estudado. 

Genovesi (2011) estudou misturas de cinzas volantes, advinda da usina de carvão 

Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, localizada no município Capivari de Baixo, no estado 

do Santa Catarina, com solo argiloso. Misturas solo-cinza, com e sem adição de cal, foram 

analisadas de forma a verificar a possibilidade de sua utilização em obras geotécnicas. Os 

teores de cal na mistura foram fixados em 3%. 

A autora realizou para as misturas solo + cinza e solo + cinza + cal ensaios de 

caracterização física, mecânica, química e ambiental. Foi concluído que a adição de cinzas e 

do aglomerante cal gera melhorias nas propriedades dos solos. Observou-se que as cinzas 

exercem influência nos parâmetros de compactação, reduzindo o peso específico seco 

máximo e a umidade ótima. Com relação aos ensaios de cisalhamento direto, comprovou-se a 

influência do teor de cinza e do teor de cal. Conforme os resultados encontrados, para teores 

de cinza mais elevados, o ganho de resistência diminui, sugerindo que para efeitos de 

estabilidade não seria necessário adicionar grandes quantidades de cinza. 

Sabedot et al. (2011) estudaram o aproveitamento de cinzas de carvão mineral 

proveniente de usinas termelétricas, por meio da avaliação de parâmetros físicos, químicos e 

mineralógicos de cinzas de carvão, leves e pesadas, oriundas do sul do país. Os autores 

estudaram cinzas provenientes de três termelétricas que queimam carvão beneficiado. Foram 

realizados nas cinzas ensaios de distribuição granulométrica, densidade, calorimetria, índice 

de Trabalho de Bond (teste de moabilidade) e pH. A caracterização química consistiu na 

identificação de alguns óxidos e metais. Para a caracterização mineralógica foi realizado o 

ensaio de difração RX. 
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Foi observado que as densidades reais foram muito semelhantes nas cinzas leves e 

pesadas, com valores em torno de 2,2 g/cm3. Quanto aos principais elementos encontrados, os 

valores foram semelhantes entre as diversas amostras. As cinzas são formadas, em geral, por 

silicatos e aluminatos amorfos, com altos teores de ferro nas cinzas pesadas. Com relação ao 

pH, as cinzas volantes apresentaram alcalinidade mais acentuada quando comparadas às 

cinzas pesadas. 

Barros (2015) estudou a aplicação de cinzas volantes advindas da Usina 

Termelétrica Energis Pecém, localizada dentro do CIPP, no município de São Gonçalo do 

Amarante, Ceará, em camadas granulares de pavimentos.  

Em seu estudo foram realizados ensaios de caracterização física, mecânica e 

ambiental da cinza e de um solo local, distante cerca de 30 km da usina geradora das cinzas 

em estudo. Os ensaios também foram realizados em misturas estabilizadas 

granulometricamente (solo + cinza) e misturas estabilizadas quimicamente (solo + cinza + 

cal). 

A autora realizou inicialmente cinco misturas para se analisar o efeito da 

estabilização granulométrica. A composição das misturas está descrita na Tabela 3.  As 

misturas confeccionadas foram submetidas aos ensaios de CBR, MR, Resistência à 

Compressão Simples (RCS) e Resistência à Tração (RT). As duas misturas que obtiveram 

melhores resultados foram estabilizadas quimicamente, com um teor de 5% de cal, sendo 

realizados posteriormente todos os ensaios supracitados. 

Tabela 3 - Composição das misturas estudadas por Barros (2015). 

 
COMPOSIÇÃO (%) 

MISTURAS SOLO (S) CINZA VOLANTE (CV) 

M1 (100S+0CV) 100 0 

M2 (70S+30CV) 70 30 

M3 (50S+50CV) 50 50 

M4 (30S+70CV) 30 70 

M5 (0S+100CV) 0 100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de Barros, 2015) 

 

As duas melhores misturas foram as compostas de 50% solo + 50% cinza volante 

e de 100% cinza volante. Barros (2015) observou que as cinzas volantes apresentavam uma 

massa específica seca máxima de 1,508 g/cm3 e umidade ótima de 20%. O valor de CBR foi 

em torno de 27%, sendo esse valor considerado admissível para uma camada de sub-base de 
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pavimentos (CBR ≥ 20%). O valor de expansão, no entanto, observado para essas cinzas foi 

bastante alto, 3,72%. 

Quando se adicionou cal as misturas, foi observado um aumento de resistência e 

uma redução da expansão, tendo todas as misturas apresentadas expansões zero após a 

estabilização química. 

Diante dos resultados obtidos, a mistura composta de 95% de cinza e 5% de cal, 

foi escolhida para ser comparada com uma camada de base de uma estrutura de pavimento 

asfáltico da BR-222 de um trecho monitorado. A partir de análises numéricas obtidas com o 

programa CAP3D, foi feita a comparação das duas estruturas quanto às deflexões ocorridas 

no topo do pavimento, deformações horizontais na fibra inferior das camadas asfálticas e 

tensões verticais no topo do subleito. Os resultados obtidos pela autora foram bastante 

satisfatórios, indicando a viabilidade do emprego das cinzas volantes em camadas granulares 

dos pavimentos. 

 

2.8 Cinzas e o meio ambiente 

 

Atualmente o cenário mundial está voltado ao estímulo à criação de uma ética 

ambiental e a adoção de sistemas industriais ecologicamente eficientes. Existe um avanço 

contínuo dos critérios de controle por parte das agências ambientais, de forma que a utilização 

de resíduos sólidos em qualquer área, inclusive na pavimentação, está condicionada ao 

potencial poluidor do mesmo. 

Há que se considerar que a resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 

já em vigor, responsabiliza o poder público e agentes privados a implementar planos 

integrados de gerenciamento dos resíduos de construção civil. De forma que, diretrizes, 

critérios e procedimentos estabelecidos nessa resolução necessitam ser cumpridos e 

fiscalizados.  

As cinzas de carvão mineral são resíduos sólidos provenientes de indústrias. Seu 

potencial poluidor, segundo Lopes (2011), é dependente das concentrações dos elementos 

tóxicos e do grau de solubilização deles no ambiente natural. As cinzas de carvão podem 

conter metais pesados em sua composição química e devem ser submetidas aos ensaios 

ambientais, como os ensaios de solubilização e de lixiviação, de forma a se proceder uma 

classificação ambiental para as mesmas.  

A norma NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e também à 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=936
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saúde pública, auxiliando seu melhor gerenciamento. De acordo com essa norma, os resíduos 

são classificados em dois tipos: Classe I (Perigosos) e Classe II (Não Perigosos). Os resíduos 

perigosos apresentam características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade ou patogenicidade. Segundo Barros (2015), em função dessas características, os 

resíduos provindos das indústrias petroquímicas geralmente recebem essa classificação, 

apresentando riscos ao meio ambiente e à saúde pública, quando dispostos de forma 

inadequada.  

Os resíduos de Classe II (não perigosos) são subdivididos em duas classificações: 

Classe II-A (Não Inertes) e Classe II-B (Inertes). Os resíduos de Classe II-B são aqueles que 

em água destilada ou desionizada não possuem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Os resíduos que não se 

enquadram nas classificações de resíduos Classe I (Perigosos) ou de resíduos Classe II-B 

(Inertes) são classificados como os de Classe II-A (Não inertes) e podem apresentar algumas 

propriedades, como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

De forma a se obter uma classificação adequada dos resíduos sólidos, alguns 

ensaios laboratoriais podem ser realizados, como o ensaio de solubilização (NBR 

10006/2004) e de Lixiviação (NBR 10005/2004).  O ensaio de solubilização avalia o 

potencial do resíduo de liberar seus componentes constituintes para a água pura, 

comparativamente ao padrão de potabilidade. O ensaio de lixiviação avalia o potencial do 

resíduo de liberar parte dos seus componentes para o meio ambiente, avaliando seu potencial 

de impactar solos e águas subterrâneas.  

Oliveira (2011), Lopes (2011) e Barros (2015) ao estudar cinzas volantes e 

pesadas, classificaram-na em resíduos Classe II-A (não inertes). Lopes (2011) afirma que a 

classificação das cinzas volantes em resíduo não inerte não reprova sua utilização na 

pavimentação, desde que no ensaio de lixiviação, que representa o potencial de percolação e 

de infiltração das águas das chuvas no solo, todos os parâmetros analisados encontrem-se 

dentro dos limites permitidos.  

Entende-se,  também, que é necessário o desenvolvimento de procedimentos 

específicos que possam ser diretamente aplicados à pavimentação. Por exemplo, ao se 

executar camadas granulares se aplica a técnica de compactação, a qual pode funcionar como 

encapsulante dos materiais contaminantes. Farias (2005) ao estudar as interações ambientais 

em cinzas e em misturas solos + cinzas fez percolar substâncias com características da água 

da chuva em uma camada de material com espessura e grau de compactação semelhantes aos 

utilizados em uma estrutura de um pavimento típico de vias urbanas, verificando que a 
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compactação influenciava na redução das taxas de lixiviação e solubilização de compostos 

químicos perigosos presentes na cinza pesada. A utilização da compactação como 

encapsulante de materiais contaminantes, no entanto, ainda não está normatizada. Dessa 

forma, registra-se aqui que mais estudos precisam ser desenvolvidos para respaldar o efeito da 

compactação como encapsulante dos contaminantes.  

 

2.9 Considerações Finais 

 

Neste capítulo discutiram-se tópicos referentes à utilização de cinzas de carvão 

mineral provenientes de usinas termelétricas na pavimentação. Assim, de forma inicial 

discutiu-se o cenário energético brasileiro e internacional e abordou-se a participação das 

usinas termelétricas como fonte geradora de energia e do carvão mineral como combustível 

fóssil utilizado. Discussão acerca da origem e do processo de formação do carvão mineral 

também fez parte do escopo deste capítulo. 

Foi abordado também sobre o processo de geração de resíduos oriundos da 

queima de carvão mineral em termelétricas e sobre os impactos oriundos do descarte 

inadequado dos mesmos. Uma discussão sobre a utilização de cinzas no cenário rodoviário, 

com ênfase em experiências brasileiras e internacionais nesse tema complementou este 

capítulo. 

No próximo capítulo são apresentados os materiais utilizados, o programa 

experimental definido e a metodologia adotada nesta pesquisa. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O estudo da viabilidade do aproveitamento de cinzas de carvão mineral em 

camadas granulares dos pavimentos é o principal foco do presente trabalho. Neste capítulo 

serão apresentados os materiais utilizados nesta pesquisa e a metodologia aplicada, bem como 

o programa experimental utilizado, de forma a se atingir os objetivos previamente definidos.  

A metodologia foi dividida em três etapas. A primeira contemplou a avaliação da 

heterogeneidade de cinzas da Usina Termelétrica Energia Pecém, visando o aproveitamento 

em camadas granulares dos pavimentos. Esta fase consistiu na realização de ensaios 

mecânicos, químicos e ambientais em amostras de cinzas, coletadas em conformidade com 

um plano de amostragem previamente definido. 

Na segunda etapa foram realizadas misturas das cinzas com solo regional de 

forma a estudar seu aproveitamento em camadas granulares. Para tanto, nessa etapa de 

estabilizações granulométricas foram realizados ensaios de caracterização, ensaios mecânicos 

e de resistência em misturas compostas em teores pré-definidos de cinza e solo. 

Na terceira etapa, selecionaram-se as misturas que estavam aptas, dentro de 

critérios técnicos, econômicos e ambientais, para serem utilizadas em camadas granulares 

(base e/ou sub-base), procedendo-se o dimensionamento de um pavimento a ser construído 

dentro da usina termelétrica investigada e nas rodovias de alguns municípios localizados 

próximos da empresa. 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Cinzas de Carvão Mineral 

 

As cinzas utilizadas nesse estudo foram coletadas na Usina Termelétrica Energia 

Pecém, também conhecida como UTE Pecém I (Figura 10), situada no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP). O CIPP está localizado no município de São Gonçalo do 

Amarante, na RMF. Sua distância em relação à Fortaleza é de cerca de 50 km. A Figura 11 

ilustra a localização da termelétrica, tendo como base a capital cearense.  
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Figura 10 - Usina Termelétrica Energia Pecém 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

Figura 11 - Localização da UTE Energia Pecém 

 
Fonte: Google Maps (2016) 

 

Na UTE Energia Pecém existem dois módulos de armazenagem em que são 

despejadas as cinzas oriundas do processo de queima do carvão mineral. O Módulo I já 

atingiu toda sua capacidade, estando atualmente totalmente preenchido com cinzas. O Módulo 

II se encontra parcialmente preenchido, continuando a receber as cinzas provenientes da 
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queima do carvão na UTE. Devido ao montante de material armazenado (315 mil m3) e a 

condição já estabelecida de capacidade máxima, as cinzas disponíveis no Módulo I (Figura 

12) foram as utilizadas neste estudo. O aspecto visual da cinza, antes e após o processo de 

destorroamento, pode ser visualizado na Figura 13.  

 

Figura 12 - Ilustração do Módulo I de armazenagem de cinzas 

 
Fonte: Relatório de Prospecção da Usina Termelétrica Energia Pecém (UFC) 

 

Figura 13 - Aspecto visual da cinza coletada (antes e após destorroamento) 

 
Fonte: Autora 
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3.1.2 Jazida de Solo 

 

O solo utilizado na pesquisa foi coletado em uma jazida de solo já parcialmente 

explorada, localizada no município de Caucaia (RMF), distante 26 km da cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceará. A escolha da jazida foi norteada por Ribeiro (2016) que estudou 

diferentes solos localizados no estado do Ceará. Foram definidos como critérios que o solo 

deveria estar nas proximidades da usina termelétrica em que a cinza foi coletada, 

apresentando-se como uma jazida com potencial ainda significativo para exploração e cuja 

pedologia indicasse características adequadas para uso em obras de pavimentação. As 

amostras de solo estudadas por Ribeiro (2016) mais próximas do CIPP podem ser 

visualizadas na Figura 14. As coordenadas de localização e os valores de capacidade de 

suporte, medidos pelo Índice de Suporte Califórnia (CBR) dessas amostras estão disponíveis 

na Tabela 4. 

Figura 14 - Amostras de solo localizadas próximas a UTE Energia Pecém (Ribeiro, 2016) 

 
Fonte: Google Earth (2016) 
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Tabela 4 - Localização e Valores de CBR de amostras de solos estudadas por Ribeiro (2016) 

 

Ponto Este (X) Norte (Y) 
CBR 
(%) 

P1 533725 9584349 27 

P2 531166 9585566 9 

P3 529180 9586554 15 

P4 519530 9588876 4 

P5 516553 9585973 47 

P6 519943 9589774 9 

P7 510390 9592494 4 

P8 508281 9591782 37 

P9 516751 9601027 14 

P10 525877 9596568 15 

 

Fonte: Dados de Ribeiro (2016) 

 

Conforme se observa no mapa das amostras estudadas por Ribeiro (2016),  Figura 

14, as que estão localizadas mais próximas da termelétrica Energia Pecém são: P7, P8, P9 e 

P10. Dessas amostras, as que possuem melhores valores de capacidade suporte (CBR) são P8 

e P10, no entanto a amostra P8 não está localizada em jazida, possuindo baixo potencial de 

exploração. Assim, optou-se pela escolha do solo representativo da amostra P10, localizada 

em uma jazida, em quantidade suficiente para ser explorado e com CBR intermediário dentre 

as amostras analisadas.  

O solo escolhido é do tipo A-2-4, segundo classificação AASTHO (American 

Association of State Highways and Transportation Officials) de solos. Este é um solo 

granular, do tipo areia-siltosa, com 35% de material passante na peneira #200. A Figura 15 

ilustra a localização da jazida de solo escolhida. Ela está localizada a 26 km da capital 

Fortaleza e 16 km do centro do município de Caucaia (CE). A distância em relação à UTE 

Energia Pecém é de 20 km. O ponto exato da jazida foi georreferenciado, obtendo-se como 

coordenadas geográficas -3.64988 e -38.76698 e coordenadas UTM (m) 525877 (E) e 

9596568 (N). 
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Figura 15 - Localização da jazida de solo escolhida 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

A coleta foi então realizada, estando a jazida e o aspecto visual do solo em estudo 

ilustrados na Figura 16. 

Figura 16 - Coleta do solo e seu aspecto visual 

 
Fonte: Autora 
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3.2 Metodologia 

 

Para uma melhor caracterização dos materiais em estudo e visando-se atingir os 

objetivos pré-estabelecidos se adotou uma sequência metodológica composta de três etapas e 

se definiu um programa experimental com diferentes ensaios a serem realizados nos materiais 

em estudo e nas misturas idealizadas.  

 

3.2.1 Primeira Etapa do Programa Experimental 

 

Nesta primeira etapa, objetivou-se avaliar a heterogeneidade das cinzas 

armazenadas no Módulo I da UTE Energia Pecém. Foram realizados ensaios mecânicos, 

químicos, de caracterização física e ensaios ambientais em cada ponto amostral definido no 

plano de amostragem previamente estabelecido. De posse desses resultados, analisou-se a 

heterogeneidade das cinzas e suas propriedades, verificando a necessidade de se realizar 

estabilizações granulométricas, de forma a deixá-las mais homogênea e dentro de requisitos 

mínimos para utilização em camadas granulares.  

 

3.2.1.1 Plano de Amostragem 

 

O Módulo I de armazenagem das cinzas da UTE Energia Pecém já atingiu sua 

capacidade máxima, com dimensões aproximadas de 300 m de comprimento, 150 m de 

largura e 7 m de profundidade, totalizando 315.000 m³ de cinza. Com o intuito de realizar a 

caracterização mais completa possível do Módulo I, se definiu uma malha amostral de 75 m   

75 m, conforme se visualiza na Figura 17, onde foram definidos Pontos Amostrais (PA) 

superficiais e em Profundidade (PP). 

A amostragem de superfície (com amostras coletadas a uma profundidade de 0,5 

m) foi composta de 21 pontos distribuídos sobre a área amostral definida, de forma a abranger 

a maior área possível do Módulo I. As amostras foram identificadas pela sigla PA, seguidas 

de uma numeração em ordem crescente, conforme se pode visualizar na Figura 17. Assim, 

adotou-se uma numeração PA-1 a PA-21. 
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Figura 17- Amostragem em superfície: Malha Amostral 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A amostragem em profundidade foi executada utilizando-se apenas 2 pontos de 

amostragem, PP-1 e PP-2. As localizações desses dois pontos dentro da malha amostral são 

correspondentes as das amostras superficiais PA-20 e PA-21. Para esses dois pontos foram 

executados furos e coletadas amostras a cada 1 m de profundidade, conforme se visualiza na 

Figura 18. 

Figura 18 - Amostragem em profundidade 

   
Fonte: Elaborado pela autora 
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No ponto de amostragem PP-1 foram realizados 5 furos, a partir da profundidade 

de 1 m. Já no ponto de amostragem PP-2 foram realizados 6 furos, estando o último furo 

localizado a uma profundidade de 6,5 m da superfície do terreno.  

Observe-se, assim, que ao todo foram coletadas 32 amostras, sendo 21 superficiais 

e 11 em profundidade. 

 

3.2.1.2 Ensaios realizados na 1a etapa 

 

Para todas as amostras coletadas foram realizados ensaios de caracterização física 

(ensaios de granulometria, limites de liquidez e de plasticidade), química (fluorescência de 

Raio X) e ambiental (ensaios de solubilização e lixiviação), bem como ensaios mecânicos 

(compactação, CBR e expansão na energia intermediária). Os ensaios foram realizados 

conforme metodologia estabelecida em normas do DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte) e, para os ensaios ambientais, em normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). As normas usadas estão apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Ensaios realizados na 1a Etapa 

ENSAIOS MÉTODOS 

LL DNER- ME 122/1994  

LP DNER- ME 082/1994 

GRANULOMETRIA DNER-ME 051/1994 

COMPACTAÇÃO  DNER- ME 162/1994 

CBR DNER- ME 049/1994 

SOLUBILIZAÇÃO NBR 10006:2004 

LIXIVIAÇÃO NBR 10005:2004 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Fluxograma abaixo ilustra o procedimento experimental desta primeira etapa 

metodológica (Figura 19). 
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Figura 19 - Fluxograma Experimental da 1a Etapa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

De posse dos resultados obtidos por meio dos ensaios supracitados foi realizada 

uma análise estatística de forma a se verificar a heterogeneidade entre as amostras analisadas. 

Para isso, se utilizou procedimento sugerido no Manual de Pavimentação do DNIT (2006), de 

análise estatística baseada nos seguintes parâmetros: média, desvio padrão, valor mínimo 

provável e valor máximo provável de cada variável a ser analisada. 

 

3.2.2  Segunda Etapa do Programa Experimental 

 

Na segunda etapa foram feitas misturas das cinzas (C) com solo regional (S). A 

estabilização granulométrica foi realizada com o objetivo de avaliar o comportamento de 

misturas entre o solo e a cinza, visando seu emprego na pavimentação. 

Para selecionar-se uma amostra de cinza mais homogênea, uma vez que foi 

verificada a heterogeneidade das mesmas na primeira etapa, e que pudesse ser realmente 

aplicada na área de pavimentação, procedeu-se a mistura de materiais provenientes dos furos 

a partir da escolha de uma área pontilhada apresentada na Figura 20. Foram selecionados 
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pontos amostrais da área pontilhada por apresentarem características de baixa periculosidade 

(com base nos ensaios ambientais) e com melhores resultados dos ensaios mecânicos de CBR 

e expansão. 

Figura 20 - Área selecionada: definição da amostra de cinza a ser estudada na 2a Etapa  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A área selecionada é composta de 11 amostras (PA-9 até PA-20, à exceção da  

PA-12). Essas amostras foram misturadas entre si, tomando-se quantidades iguais de cada 

uma, logo depois foram quarteadas e colocadas em estufa para secagem. As cinzas misturadas 

foram, então, destorroadas e, por fim, novamente quarteadas, de forma a torná-las 

homogêneas e bem representativas da área selecionada. A Figura 21 ilustra os procedimentos 

descritos.  

Figura 21- Mistura e homogeneização das amostras na 2a Etapa 

 
Fonte: Autor 
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As cinzas obtidas após esses procedimentos passaram, então, por misturas com 

solo regional. 

 

3.2.2.1  Definição das misturas realizadas: Estabilização granulométrica 

 

De forma a estudar o efeito da estabilização granulométrica, foram estudadas de 

forma inicial 3 misturas. A mistura natural M1 (100S + 0C) é composta de 100% de solo, 

sendo definida de forma a se conhecer as propriedades físicas e mecânicas do solo natural. A 

mistura identificada como M2 (0S + 100C) é constituída de 100% de cinza homogeneizada e 

foi definida para se conhecer as propriedades físicas, mecânicas e ambientais das cinzas 

coletadas e misturadas do Módulo I. A amostra homogeneizada de cinza (C) foi misturada ao 

solo (S), na proporção de 1:1, dando origem a mistura identificada como M3 (50S + 50C) que 

apresenta iguais proporções de solo e cinza (50% solo e 50% cinza). 

As misturas idealizadas estão descritas na Tabela 6. Elas foram denominadas 

conforme a seguinte nomenclatura: a letra S representa o solo natural da RMF, a letra C 

corresponde à cinza homogeneizada em análise e o número que antecede a sigla do material 

representa a sua porcentagem constituinte na composição. 

Tabela 6 - Definição das misturas realizadas: estabilização granulométrica 

MISTURAS (M) 
SOLO 

(%) 
CINZA 

COMPOSIÇÃO 
(%) 

M1 (solo) 100 0 100S + 0C 

M2 (cinza) 0 100 0S + 100C 

M3 (solo + cinza) 50 50 50S + 50C 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As misturas foram submetidas aos ensaios de Índice de Suporte Califórnia (CBR), 

Módulo de Resiliência (MR), Resistência à Compressão Simples (RCS) e Resistência à 

Tração (RT) sem efeito de cura. Para o ensaio de CBR, os CPs foram submetidos à imersão de 

96 horas antes do rompimento e para ensaios de RCS e RT se procedeu a imersão por 24h, 

para posterior ruptura. 
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3.2.2.2  Preparação das misturas 

 

A preparação das misturas foi realizada do seguinte modo: (a) de forma inicial, 

colocou-se o solo natural na bandeja em quantidade pré-definida; (b) adicionou-se a cinza, 

procedendo-se a uniformização dos dois materiais e (c) por fim, adicionou-se a água 

necessária para se obter o teor ótimo de umidade de cada uma das misturas. A Figura 22 

ilustra esses procedimentos. 

Figura 22 - Preparação das misturas 

 
Fonte: Autora 

 

3.2.2.3  Ensaios realizados na 2a Etapa  

 

O fluxograma experimental desta etapa metodológica está descrito na Figura 23.  
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Figura 23 - Fluxograma Experimental da 2a Etapa 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os ensaios realizados no solo natural, na cinza e na mistura solo/cinza foram 

realizados conforme metodologia estabelecida em normas do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (DNIT). A Tabela 7 apresenta as normas utilizadas para 

realização desses ensaios. 

Tabela 7- Ensaios realizados: normas 

ENSAIOS MÉTODOS 

LL DNER- ME 122/1994  

LP DNER- ME 082/1994 

GRANULOMETRIA DNER-ME 051/1994 

COMPACTAÇÃO  DNER- ME 162/1994 

CBR DNER- ME 049/1994 

MÓDULO DE RESILIÊNCIA DNER-ME 134/2010 
RCS DNER-ME 180/1994 

RT DNER - ME 138/94 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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3.2.2.3.1 Ensaios de caracterização física 

 

A análise granulométrica dos materiais foi realizada conforme norma DNER-ME 

051/1994 (Análise Granulométrica de Solos). Foi realizado ensaio de granulometria conjunta 

(peneiramento e sedimentação). O material retido na peneira 2 mm foi passado em um 

conjunto de peneiras com aberturas pré-definidas, enquanto que o material passante foi 

utilizado no ensaio de sedimentação. Antes da realização do ensaio o material foi seco em 

estufa e desterroado. 

Os ensaios de limite de liquidez e de plasticidade foram realizados conforme a 

norma DNER- ME 122/1994 (Solos - Determinação do limite de liquidez: método de 

referência e método expedito) e DNER- ME 082/1994 (Solos- Determinação do limite de 

plasticidade), com material passante na peneira de 0,42 mm.  

 

3.2.2.3.2 Ensaio de compactação Proctor 

 

O solo natural, a cinza e as misturas preparadas foram submetidas ao ensaio de 

compactação Proctor na energia intermediária, compactando-se em 5 camadas com 26 golpes 

cada, realizado conforme a norma DNER – ME 162/94 (Solos – Ensaio de compactação 

utilizando amostras trabalhadas). O ensaio de compactação fornece dois parâmetros 

importantes, indispensáveis para a realização dos demais ensaios mecânicos e de resistência: a 

umidade ótima e a massa específica seca máxima. Para os ensaios de CBR, MR, RCS e RT, 

os corpos-de-prova foram moldados na umidade ótima obtida para cada material. 

  

3.2.2.3.3 Índice de Suporte Califórnia (CBR) 

 

O ensaio de CBR foi realizado no solo natural, na cinza e na mistura de solo + 

cinza. Esse ensaio foi realizado conforme norma DNER- ME 049/1994 (Solos – 

Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas). Os CPs 

foram compactados na energia intermediária e na umidade ótima, sendo imersos por 96 horas 

antes do rompimento. Foram moldados três CPs para cada mistura. 
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3.2.2.3.4 Módulo de Resiliência (MR) 

 

O ensaio de módulo de resiliência foi realizado conforme norma DNER-ME 

134/2010, com uso do equipamento triaxial de carga repetida. A moldagem ocorreu no 

cilindro tripartido (Figura 24), de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, em 10 camadas e com 

a aplicação de 10 golpes por camada. Foram moldados 3 CPs para cada mistura. Os pares de 

tensão aplicados no material foram em conformidade com a norma supracitada. 

 

Figura 24 - Cilindro tripartido usado no ensaio de MR 

 
Fonte: Autora 

 

 

3.2.2.3.5 Resistência à Compressão Simples (RCS) 

 

O ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS) foi realizado conforme 

norma DNER-ME 180/1994 (Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada – 

determinação da resistência à compressão simples), utilizando-se na moldagem o cilindro 

tripartido, de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. Nesse ensaio, os CPs devem ficar imersos 

em água por 24 horas antes do rompimento. 

 

3.2.2.3.6 Resistência à Tração por compressão diametral (RT) 

 

O ensaio de RT foi realizado conforme norma DNER - ME 138/94 (Misturas 

betuminosas – Determinação da resistência à tração por compressão diametral). Existe uma 
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norma específica de determinação da resistência à tração por compressão diametral para solos 

estabilizados com cinza volante (DNER – ME 181/940). No entanto, devido a uma limitação 

de equipamento (não havia suporte adequado na prensa Marshall para promover o 

rompimento dos CPs com dimensões estabelecidas na norma), optou-se por adotar a norma 

DNER - ME 138/94. 

Assim, os CPs foram moldados no cilindro Marshall, com 10 cm de diâmetro e 

altura entre 3,5 e 6,5 cm. Foram moldadas três CPs para cada mistura. Nesse ensaio, os CPs 

devem ficar imersos em água por 24 horas antes do rompimento. 

 

3.2.3 Terceira Etapa do Programa Experimental 

 

Uma vez realizadas as misturas, selecionaram-se aquelas que estavam aptas, 

dentro de critérios técnicos, econômicos e ambientais, para serem utilizadas em camadas 

granulares (base e/ou sub-base). Assim, procedeu-se o dimensionamento de um pavimento a 

ser construído dentro da usina termelétrica investigada e nas rodovias de alguns municípios 

localizados próximos da empresa. 

Foi realizado um pré-dimensionamento pelo método empírico do DNIT que 

determina a espessura das camadas em função do número N (número de operações do eixo 

simples padrão com rodas duplas, pressão por roda de 5,6 kg/cm2 e de 8,2 tf) e do valor de 

CBR do subleito. O método do DNIT é essencialmente empírico, porém bastante usado na 

área rodoviária do país. Entretanto, tem se verificado nos últimos anos um rompimento 

prematuro da malha que pode estar associado à questão da repetição das aplicações das cargas 

como informado por Medina e Motta (2005). Também é conhecido que os métodos de 

dimensionamento mecanísticos-empíricos, baseados no conhecimento do Módulo de 

Resiliência (MR), deverão entrar em vigor no Brasil ainda no final desta década. Assim, 

depois de realizado o pré-dimensionamento pelo método do DNIT, empregou-se análise 

mecanística dos pavimentos cujo dimensionamento foi realizado com o auxílio do programa 

computacional SisPav (Franco, 2007). 

Por fim, realizou-se uma avalição econômica da estrutura de pavimento 

idealizada. Uma comparação de custos com uma estrutura convencional utilizada no estado do 

Ceará também fez parte do escopo desta seção. 
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3.3 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram especificados os materiais utilizados nesta pesquisa e foi 

mostrada a metodologia, dividida em três etapas, desenvolvida de forma a se atingir os 

objetivos pré-estabelecidos.  

No próximo capítulo, Resultados e Discussão, serão apresentados os resultados 

obtidos, bem como a análise dos mesmos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos a partir do 

programa experimental definido. De forma inicial, serão apresentados os resultados dos 

ensaios de caracterização física (ensaios de granulometria, limites de liquidez e de 

plasticidade), química (utilizando-se a técnica da Fluorescência de Raio X) e ambiental 

(ensaios de solubilização e lixiviação), bem como ensaios mecânicos (compactação e CBR) 

realizados em todos os pontos amostrais definidos na  primeira etapa metodológica. Depois 

serão apresentados e discutidos os resultados obtidos dos ensaios realizados no solo natural 

(S), na cinza (C) e na mistura proposta para o presente estudo. Por fim, serão apresentados os 

resultados do dimensionamento de pavimentos teóricos, composto das misturas selecionadas, 

dentro de critérios técnicos e ambientais, para serem utilizadas em camadas granulares (base 

e/ou sub-base).  

 

4.1 Resultados da Primeira Etapa do Programa Experimental 

4.1.1 Resultados dos Ensaios Ambientais e Análise Química 

 

Os ensaios de lixiviação e solubilização das cinzas foram realizados no 

Laboratório de Saneamento (LABOSAN) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Esses 

ensaios de análise ambiental foram realizados por pesquisadores de outra linha de estudo do 

projeto (Projeto de pesquisa sobre a utilização da cinza de carvão mineral na construção civil, 

pavimentação, e aplicações geotécnicas e ambientais) o qual este estudo está inserido. Na 

Tabela 8 e na Tabela 9 podem ser observados os resultados obtidos a partir das análises dos 

extratos dos ensaios de lixiviação de todas as amostras superficiais (PA) e de profundidade 

(PP) das cinzas coletadas, respectivamente. 

 

Tabela 8 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Lixiviação:  

Amostragem em superfície 

PARÂMETROS INORGÂNICOS (mg/l) 

Amostras Cd+2 Pb+2 Cu+2 Fe F- Cl- SO4
-2 

PA-1 0,03 0,06 0,18 9,51 3,6 31,4 1343,8 

PA-2 0,03 0,06 0,18 13,08 333,1 8,3 1179,4 

PA-3 0,03 0,06 0,18 9,57 4,7 46,4 26,3 

PA-4 0,03 0,15 0,18 8,54 0,1 66,7 1362,9 
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PA-5 0,03 0,06 0,18 9,93 270,51 17,6 1213,5 

PA-6 0,03 0,44 0,18 2,07 0,1 46,3 1120,3 

PA-7 0,03 0,2 0,18 0,34 322,2 77,7 1444,7 

PA-8 0,03 0,61 0,18 0,36 119,3 32,2 1209,9 

PA-9 0,03 0,06 0,18 0,15 341,02 102 26,1 

PA-10 0,03 0,06 0,18 0,17 2,9 29,3 1103,6 

PA-11 0,03 0,06 0,18 0,1 0,1 2,2 1261,8 

PA-12 0,03 0,42 0,18 0,05 274,4 48,1 1037,3 

PA-13 0,03 0,06 0,18 1,75 14,9 874,8 1275,3 

PA-14 0,03 0,06 0,18 2,15 9,8 237,4 754,6 

PA-15 0,03 0,4 0,18 0,31 8,8 27,5 1175,2 

PA-16 0,03 0,06 0,18 2,71 11,6 221,5 730,5 

PA-17 0,03 0,06 0,18 2,15 0,6 143,3 1130 

PA-18 0,03 0,06 0,18 0,18 3,5 82,8 1105,7 

PA-19 0,03 0,49 0,18 0,44 0,1 50,9 1127,8 

PA-20 0,03 0,06 0,18 0,096 2,2 682,6 1188,2 

PA-21 0,03 0,06 0,18 0,26 1,48 964,04 1277,07 

VMP 0,5 1 - - 150 - - 

LQ 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 0,23 0,27 

 
Fonte: Primeiro Relatório Semestral - Projeto de pesquisa sobre a utilização da cinza de carvão mineral na 
construção civil, pavimentação, e aplicações geotécnicas e ambientais. Adaptado pela autora. 
 

Tabela 9 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Lixiviação:  

Amostragem em profundidade 

 

PARÂMETROS INORGÂNICOS (mg/l) 

Amostras Profundidades Cd+2 Pb+2 Cu+2 Fe F- Cl- SO4
-2 

PP-1 1,5-1,75 0,03 0,36 0,18 6,91 13,22 91,83 1176,57 

PP-1 2,5-2,75 0,03 0,39 0,18 16,65 3,03 37,92 1368,21 

PP-1 3,5-3,75 0,03 0,06 0,18 4,01 1,71 438,2 1405,98 

PP-1 4,5-4,75 0,03 0,32 0,18 1,72 0,05 77,09 890,17 

PP-1 5,5-5,75 0,03 0,28 0,18 1,14 7,58 40,71 451,64 

PP-2 1,5-1,75 0,03 0,06 0,18 0,12 308,91 43,12 1239,82 

PP-2 2,5-2,75 0,03 0,45 0,18 6,61 0,05 82,79 1223,52 

PP-2 3,5-3,75 0,03 0,36 0,18 7,43 75,1 23,34 1004,56 

PP-2 4,5-4,75 0,03 0,44 0,18 3,47 3,22 38,03 1063,23 

PP-2 5,5-5,75 0,03 0,06 0,18 7,89 1,66 109,89 1210,25 

PP-2 6,5-6,75 0,03 0,44 0,18 5,56 0,05 82,79 1225,52 

VMP 

  

0,5 1 - - 150 - - 

LQ 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 0,23 0,27 

 
Fonte: Primeiro Relatório Semestral - Projeto de pesquisa sobre a utilização da cinza de carvão mineral na 
construção civil, pavimentação, e aplicações geotécnicas e ambientais. Adaptado pela autora. 
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Observa-se que as amostras PA-2, PA-5, PA-7, PA-9 e PA-12 (destacadas na 

Tabela 8 em vermelho) apresentaram resultados acima dos valores máximos permitidos 

(VMP) de Fluoreto (F-), chegando a um valor máximo de 341 mg/L, quando a norma permite 

até 150 mg/L em ensaios de lixiviação. O excesso de fluoreto pode causar vários danos ao 

organismo humano, como fluorose dentária, queda de cabelos crônica, varizes, catarata, 

dentre outros problemas de saúde (BARROS, 2015). Quando um ou mais parâmetros do 

lixiviado estiverem acima dos valores máximos permitidos, conforme a NBR 10005/2004, a 

amostra é classificada como Resíduo como Classe I (Perigoso). Dessa forma, à luz do ensaio 

de lixiviação, em 23,8% das amostras superficiais analisadas se observou periculosidade. 

Com relação às amostragens em profundidade, apenas uma amostra (PP-2, 

profundidade 1,5-1,75m) apresentou níveis de fluoreto acima do VMP (Tabela 9). O que 

corresponde a 9,1% das amostras em profundidades analisadas. 

Observou-se, assim, a partir das análises dos extratos dos ensaios de lixiviação 

que as amostras dispostas superficialmente apresentaram situação mais crítica, dado o elevado 

índice de periculosidade observado. Materiais classificados como perigosos não podem ser 

utilizados em camadas granulares de pavimentos, não sendo, assim, do ponto de vista 

ambiental, aconselhável o uso dessas cinzas in natura, na forma que estão depositadas no 

Módulo I da termelétrica estudada. 

Os metais cádmio (Cd+2) e cobre (Cu+2) não foram detectados nas cinzas 

analisadas, sendo, então, dispostos na Tabela 8 e Tabela 9 os limites de quantificação do 

método (LQ) para esses elementos.  

Com relação à análise dos extratos dos ensaios de solubilização, na Tabela 10 e na 

Tabela 11 podem ser observados os resultados obtidos para os pontos PA e PP, 

respectivamente. 

Tabela 10 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Solubilização:  

Amostragem em superfície 

PARÂMETROS INORGÂNICOS (mg/l) 

Amostras Cd+2 Pb+2 Cu+2 Fe F- Cl- SO4
-2 

PA-1 0,03 0,06 0,18 0,05 0,1 54,5 1842,4 

PA-2 0,03 0,06 0,18 0,05 1,8 47 1889,4 

PA-3 0,03 0,06 0,18 0,05 0,9 0,2 1638,8 

PA-4 0,03 0,06 0,18 0,05 5 8,5 2028,8 

PA-5 0,03 0,06 0,18 0,05 1,04 0,2 1863,3 

PA-6 0,03 0,06 0,18 0,05 1,7 60,7 149,2 

PA-7 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 0,2 2218,2 
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PA-8 0,03 0,06 0,18 0,05 0,1 109 2563,3 

PA-9 0,03 0,06 0,18 0,05 0,51 0,2 2591,5 

PA-10 0,03 0,06 0,18 0,05 2,1 94,3 1132 

PA-11 0,03 0,06 0,18 0,05 0,3 90 2290,1 

PA-12 0,03 0,06 0,18 0,05 0,1 194,2 2735,4 

PA-13 0,03 0,06 0,18 0,05 0,9 0,2 1673 

PA-14 0,03 0,06 0,18 0,05 3,5 362 2929,5 

PA-15 0,03 0,1 0,18 0,05 4,1 108,2 1381,9 

PA-16 0,03 0,06 0,18 0,05 1,7 0,2 1199,6 

PA-17 0,03 0,06 0,18 0,05 4,9 129,9 1144,4 

PA-18 0,03 0,06 0,18 0,05 0,6 168 26,2 

PA-19 0,03 0,24 0,18 0,05 0,1 0,2 2233,8 

PA-20 0,03 0,06 0,18 0,05 0,9 129,9 1228,2 

PA-21 0,03 0,06 0,18 0,05 0,43 0,23 1894,76 

VMP 0,05 0,01 2 0,3 1,5 250 250 

LQ 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 0,23 0,27 

 
Fonte: Primeiro Relatório Semestral- Projeto de pesquisa sobre a utilização da cinza de carvão mineral na 
construção civil, pavimentação, e aplicações geotécnicas e ambientais. Adaptado pela Autora. 

 

Tabela 11 - Parâmetros inorgânicos obtidos do Ensaio de Solubilização: Amostragem em 
Profundidade 

 

PARÂMETROS INORGÂNICOS (mg/l) 

Amostras Profundidades Cd+2 Pb+2 Cu+2 Fe F- Cl- SO4
-2 

PP-1 1,5-1,75 0,03 0,06 0,18 0,05 3,53 129,87 1777,8 

PP-1 2,5-2,75 0,03 0,06 0,18 0,05 3,28 167,99 1930,5 

PP-1 3,5-3,75 0,03 0,06 0,18 0,05 0,35 0,23 1357,23 

PP-1 4,5-4,75 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 537,2 1779,48 

PP-1 5,5-5,75 0,03 0,06 0,18 0,05 2,37 119,77 984,54 

PP-2 1,5-1,75 0,03 0,06 0,18 0,05 1,32 38,03 942,26 

PP-2 2,5-2,75 0,03 0,17 0,18 0,05 0,05 52,2 1509,13 

PP-2 3,5-3,75 0,03 0,06 0,18 0,05 4 183,22 1696,26 

PP-2 4,5-4,75 0,03 0,06 0,18 0,05 4,26 57,95 1888,95 

PP-2 5,5-5,75 0,03 0,06 0,18 0,05 2,55 42,44 1715,34 

PP-2 6,5-6,75 0,03 0,06 0,18 0,05 5,5 0,23 0,27 

VMP 

  

0,05 0,01 2 0,3 1,5 250 250 

LQ 0,03 0,06 0,18 0,05 0,05 0,23 0,27 

Fonte: Primeiro Relatório Semestral- Projeto de pesquisa sobre a utilização da cinza de carvão mineral na 
construção civil, pavimentação, e aplicações geotécnicas e ambientais. Adaptado pela autora.  
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Observa-se a partir das análises dos extratos dos ensaios de solubilização que as 

amostras superficiais PA-2, PA-4, PA-6, PA-10, PA-14, PA-15, PA-16 e PA-17 (destacadas 

na Tabela 10) apresentaram resultados acima dos valores máximos permitidos (VMP) de 

Fluoreto (F-). Com relação às amostras em profundidade, 8 das 11 analisadas apresentaram 

níveis de fluoreto acima do VMP. Dentre os parâmetros que se mostraram acima do VMP, 

destaca-se o sulfato (SO4
-2), com “problemas” em praticamente todas as amostras (exceção da 

amostra PA-6, PA-18 e da amostra PP-2, com profundidade de  

6,5-6,75m). Quando um ou mais parâmetros do solubilizado estiverem acima dos valores 

máximos permitidos, dispostos no Anexo G da NBR 10004, a amostra é classificada como 

Resíduo como Classe II-A (um resíduo não perigoso, porém não inerte). 

A classificação de algumas amostras como resíduo Classe II-A (Não Inerte) não 

desclassifica sua utilização em camadas granulares de pavimentos, desde que no ensaio de 

lixiviação, que representa a infiltração da água da chuva no solo, todos os parâmetros 

analisados encontrem-se dentro dos limites permitidos. Caso contrário, o resíduo será 

classificado como perigoso, inapropriado para ser utilizado na pavimentação. 

Associando os resultados obtidos nos dois ensaios ambientais, a classificação 

ambiental das cinzas analisadas pode ser representada conforme a Figura 25 e a Figura 26 

para os pontos PA e PP, respectivamente. 

Figura 25 - Classificação ambiental das cinzas analisadas. Amostragem em superfície 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Figura 26 - Classificação ambiental das cinzas analisadas. Amostragem em profundidade 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observa-se que as amostras classificadas como resíduo perigoso estão dispersas 

ao longo da malha amostral, o que dificulta a definição de alguma sub-área, dentro da área do 

Módulo I, composta de amostras que estejam aptas do ponto de vista ambiental a serem 

utilizadas na pavimentação. 

Ao serem submetidas a uma análise química, todas as cinzas apresentaram 

elevadas porcentagens, em peso, dos elementos Si, Fe, Al e Ca, totalizando cerca de 90% da 

composição molar em todas as amostras analisadas. Sílica (SiO2), alumina (Al2O3), óxido de 

férrico (Fe2O3) e óxido de cálcio (CaO) foram os compostos mais presentes em todas as 32 

amostras, juntos representando mais de 80% da composição desses resíduos, conforme se 

visualiza nas Figura 27 e Figura 28 para os pontos PA e PP, respectivamente. A determinação 

da composição química da cinza foi realizada por meio de medidas de fluorescência de raios-

X, realizadas no Laboratório de Raios-X da UFC. Os resultados dos ensaios de análise 

química também foram obtidos do Primeiro Relatório Semestral do Projeto de pesquisa sobre 
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a utilização da cinza de carvão mineral na construção civil, pavimentação, e aplicações 

geotécnicas e ambientais. 

Figura 27- Caracterização química das cinzas: porcentagem acumulada dos elementos. 

Amostragem de superfície 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Figura 28 - Caracterização química das cinzas: porcentagem acumulada dos elementos. 

Amostragem de profundidade 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Segundo Barros (2015), as cinzas são constituídas principalmente por sílica, 

alumina e óxido de ferro, sendo que aquelas derivadas de linhitos ou mesmo carvões sub-

betuminosos apresentam maior percentual de cálcio do que as cinzas derivadas de antracito ou 

carvão betuminoso. Como as cinzas provenientes da termelétrica Energia Pecém são 

derivadas do carvão do tipo sub-betuminoso, justifica-se a porcentagem significativa de cálcio 

em sua composição. 

De forma a se verificar a heterogeneidade das amostras coletadas, avaliou-se a 

variação da composição química das amostras, obtendo-se a média e o desvio padrão da 

porcentagem, em massa, de cada um dos compostos constituintes das cinzas em análise, 

conforme se verifica na Tabela 12. 

Tabela 12 - Variação da composição química para as cinzas analisadas 

 

COMPOSTOS 
VALOR 

MÁXIMO 
(% massa) 

VALOR 
MÍNIMO 
(% massa) 

MÉDIA 
(%) 

DESVIO 
PADRÃO 

Al2O3 13,22 4,78 8,49 2,12 

K2O 5,06 2,24 3,43 0,77 

P2O5 0,51 0,11 0,33 0,13 

SO3 10,85 0,83 4,46 2,89 

Cl 0,32 0,02 0,12 0,09 

SiO2 39,87 18,11 29,81 6,84 

CaO 43,41 10,22 25,56 10,09 

MnO 0,43 0,13 0,24 0,07 

TiO2 3,74 1,56 2,69 0,47 

Fe2O3 29,25 18,28 23,83 3,55 

ZnO 0,18 0,09 0,13 0,00 

SrO 0,79 0,2 0,45 0,17 

NiO 0,16 0,09 0,12 0,02 

Rb2O 0,12 0,06 0,08 0,02 

MgO 0,78 0,56 0,66 0,11 

Ag2O 0,44 0 0,22 0,14 

Y2O3 0,04 0,04 0,04 0,00 

Co2O3 0,12 0,12 0,12 0,00 

Nb2O5 0,4 0,05 0,17 0,20 

MoO3 1,52 0,06 0,55 0,83 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 
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Percebe-se que as cinzas dispostas no Módulo I são bastante heterogêneas em 

termos de composição química. Com relação ao CaO, por exemplo, a amostra de cinza que 

possui o maior percentual deste composto (43,4% em massa) tem um percentual 4 vezes 

maior de CaO em sua composição se comparada a amostra que apresenta a menor quantidade 

desse composto (10,2% em massa). A variação observada nos compostos SiO2, Fe2O3 e SO3 

também é significativa, com altos desvios padrões. 

A norma americana ASTM C 618-05 classifica as cinzas de acordo com o teor de 

CaO em sua composição. A norma revela que carvões do tipo betuminoso à antracito 

originam cinzas de Classe F, as quais são cinzas que possuem baixa parcela de cal em sua 

composição e só possuem propriedades pozolânicas e não cimentícias. Carvões do tipo linhito 

a sub-betuminoso dão origem às cinzas de Classe C, possuindo em sua composição teor 

considerável de cal, além de apresentar propriedades pozolânicas e cimentícias. Observa-se na 

Figura 29 que 21 das amostras de cinzas pertencem a classe C (com percentual de CaO 

>20%), o que corresponde a 65,6% das amostras. Onze amostras pertencem a classe F, ou 

seja, com baixo teor de cálcio em sua composição, o que representa 34,4% das amostras 

analisadas.  

Figura 29 - Classificação das cinzas conforme norma americana ASTM C 618-05 

  
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.1.2 Resultados dos ensaios de caracterização física das cinzas  

A análise granulométrica das cinzas coletadas está apresentada na Tabela 13 e na 

Tabela 14 para os pontos PA e PP, respectivamente. Nelas também constam os resultados de 

densidade real (s), realizado através do método do picnômetro, para cada ponto amostral. 
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Tabela 13 - Caracterização física das cinzas amostradas: granulometria e densidade real. 
Amostragem superficial 

Amostras 

Percentual passante (%) 

s  Peneiras 

2'' 3/8'' nº 10 nº 40 nº 200 

PA-1 100 100 100 92 81 2,48 

PA-2 100 100 100 92 86 2,46 

PA-3 100 100 100 94 88 2,51 

PA-4 100 100 100 75 63 2,49 

PA-5 100 100 100 82 73 2,45 

PA-6 100 100 100 93 82 2,43 

PA-7 100 100 100 99 92 2,26 

PA-8 100 100 100 99 92 2,49 

PA-9 100 100 100 95 85 2,50 

PA-10 100 100 100 92 77 2,46 

PA-11 100 100 100 95 86 2,55 

PA-12 100 100 100 88 82 2,59 

PA-13 100 100 100 98 91 2,38 

PA-14 100 100 100 99 92 2,36 

PA-15 100 100 100 95 87 2,40 

PA-16 100 100 100 99 91 2,35 

PA-17 100 100 100 81 71 2,44 

PA-18 100 100 100 83 68 2,46 

PA-19 100 100 100 88 80 2,49 

PA-20 100 100 100 89 65 2,21 

PA-21 100 100 100 91 82 2,26 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Tabela 14- Caracterização física das cinzas amostradas: granulometria e densidade real. 
Amostragem em profundidade 

Amostras Profundidade (m) 
Percentual passante (%) 

s  Peneiras 
2'' 3/8'' nº 10 nº 40 nº 200 

PP-1 1,5-1,75 100 100 100 92 78 2,34 

PP-1 2,5-2,75 100 100 100 97 86 2,49 

PP-1 3,5-3,75 100 100 100 91 82 2,44 

PP-1 4,5-4,75 100 100 100 93 82 2,53 

PP-1 5,5-5,75 100 100 100 100 93 2,36 

PP-2 1,5-1,75 100 100 100 93 82 2,24 

PP-2 2,5-2,75 100 100 100 99 89 2,40 

PP-2 3,5-3,75 100 100 100 84 71 2,42 

PP-2 4,5-4,75 100 100 100 97 84 2,42 

PP-2 5,5-5,75 100 100 100 88 78 2,47 

PP-2 6,5-6,75 100 100 100 92 82 2,47 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Todas as amostras de cinzas foram classificadas, conforme o sistema unificado de 

classificação do solo (SUCS), como um silte de baixa compressibilidade. De acordo com a 

classificação AASTHO de solos, as amostras foram caracterizadas como um material  

silte-argiloso, do tipo A-4. As porcentagens, em peso, de areia (partículas entre 0,06 mm e 2 

mm) e silte (partículas entre 0,002 mm e 006 mm) foram variadas entre as diferentes 

amostras, com médias de 9,1% e 73,5%, respectivamente. Embora o percentual de argila 

(diâmetros de grãos inferiores a 0,005 mm) tenha sido considerável em algumas amostras 

(superior a 10%), não foram identificadas partículas com diâmetro inferior a 0,001 mm 

(colóides), faixa granulométrica em que está presente a maioria dos argilo-minerais, 

responsáveis pelo comportamento argiloso do solo. 

Com relação aos limites de Atterberg, as cinzas caracterizadas foram apresentadas 

como não plástico (NP), uma vez que as amostras não apresentaram características plásticas 

para a execução do ensaio. Farias (2005), Lopes (2011) e Bastos (2015) estudaram cinzas, 

entre volantes e pesadas, e os resultados dos limites de consistência encontrados demostraram 

também a não plasticidade das cinzas, dada a característica granular do material.  

 

4.1.3 Resultados dos ensaios mecânicos das cinzas: compactação, CBR e expansão 

Os valores obtidos por meio do ensaio de compactação, umidade ótima (hót) e 

massa específica seca máxima (ϒsmáx), dos ensaios de CBR e expansão observados para as 

amostras superficiais e em profundidade estão descritos nas Tabela 15 eTabela 16, 

respectivamente. Para cada ponto amostral foram moldados dois CBRs de cura imediata, com 

quatro dias de imersão. Os resultados dispostos nas Tabelas 15 e 16 correspondem a média 

desses valores.  

Tabela 15 - Resultados dos ensaios mecânicos das cinzas em estudo:  

Amostragem em superfície 

 

AMOSTRAS 
COMPACTAÇÃO 

CBR (%) 
EXPANSÃO 

(%) hót (%) ϒs (g/cm3) 

PA-1 41,1 1,15 24 0,53 

PA-2 25,1 1,38 8 2,08 

PA-3 37,8 1,18 8 1,91 

PA-4 47,2 1,07 12 0,8 

PA-5 30,4 1,34 2 2,47 

PA-6 35,6 1,23 7 1,84 

PA-7 46,1 1,10 22 0,55 
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PA-8 57,1 0,95 2 0,45 

PA-9 45,6 1,08 19 1,14 

PA-10 50,9 1,02 2 1,19 

PA-11 51,0 1,02 2 1,00 

PA-12 54,8 1,01 12 0,57 

PA-13 26,3 1,34 1 4,66 

PA-14 23,8 1,33 1 4,13 

PA-15 24,2 1,35 2 3,16 

PA-16 22,1 1,42 1 8,23 

PA-17 43,0 1,11 22 0,63 

PA-18 39,1 1,16 3 3,12 

PA-19 40,3 1,14 27 0,72 

PA-20 23,3  1,52 12 0,89 

PA-21 45,0 1,10 12 0,38 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Tabela 16 - Resultados dos ensaios mecânicos das cinzas em estudo:  

Amostragem em profundidade 

AMOSTRAS 
PROFUNDIDADE 

(m) 
COMPACTAÇÃO 

CBR (%) 
EXPANSÃO 

(%) hót (%) ϒs (g/cm3) 

PP-1 1,5-1,75 22,5 1,33 7 4,59 

PP-1 2,5-2,75 37,2 1,2 12 1,97 

PP-1 3,5-3,75 37,0 1,17 5 1,11 

PP-1 4,5-4,75 40,0 1,16 7 1,96 

PP-1 5,5-5,75 35,0 1,19 1 0,97 

PP-2 1,5-1,75 41,0 1,03 46 0,22 

PP-2 2,5-2,75 44,2 1,19 34 0,65 

PP-2 3,5-3,75 48,0 1,15 39 0,55 

PP-2 4,5-4,75 40,5 1,11 10 0,69 

PP-2 5,5-5,75 39,5 1,19 19 1,54 

PP-2 6,5-6,75 41,0 1,21 7 2,42 

Fonte: Elaborado pela Autora 

As umidades ótimas obtidas no ensaio de compactação para as cinzas em análise 

foram bastante variadas, com um mínimo de 22,1% (PA-16) e um máximo de 57,1% (PA-8). 

Durante o ensaio foram observadas dificuldades para obtenção da curva de compactação das 

cinzas, pelo fato delas serem muito sensíveis à umidade. A grande sensibilidade das cinzas à 

adição de água faz com que em pontos um pouco acima da umidade ótima ocorram variações 

bruscas da massa específica seca e o material sature rapidamente, assumindo um aspecto de 

“lama”.  

Assim, de forma a entender esse comportamento das cinzas e a sua mudança com 

acréscimo de água foram escolhidas três amostras (PA-2, PA-5 e PA-7) a serem compactadas 
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com mais de 15 teores de umidade diferentes. Obtiveram-se curvas de compactação 

detalhadas, demonstrando a relação de teor umidade x massa específica seca para diferentes 

graus de saturação do material. As Figura 30, Figura 31 e 32 ilustram essas curvas e o aspecto 

visual do material para algumas umidades.  

Figura 30 - Curva de compactação da amostra PA-2 

 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Figura 31 - Curva de compactação da amostra PA-5 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 



80 
 

Figura 32 - Curva de compactação da amostra PA-7 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

A curva de compactação da amostra PA-7 apresenta alguns picos de massa 

específica seca. Em torno de 28% de umidade tem-se o primeiro pico, sendo que o segundo e 

o terceiro picos ocorrem por volta de 41% e 48% de umidade, respectivamente. O parâmetro 

massa específica seca máxima para essa amostra (e para as demais que apresentaram o mesmo 

comportamento) foi definido analisando-se o aspecto visual das cinzas. As cinzas na umidade 

ótima devem estar úmidas e trabalháveis. Se ela atinge o aspecto de “lama”, a cinza já está 

saturada, com umidade já acima da ótima.  

Com relação aos ensaios de CBR para as cinzas em análise, observou-se que os 

resultados obtidos foram bastante variados. Com relação às amostragens em profundidade foi 

observado que as amostras no ponto PP-1 apresentaram valores de CBR em geral abaixo 

daqueles observados para as amostras do ponto de profundidade PP-2. Isso porque no ponto 

PP-1, a partir de 3,00 m de profundidade, foi possível observar no momento da coleta uma 

infiltração de água (proveniente de de águas servidas da própria termelétrica depositadas na 

proximidade do ponto) para o interior do furo de amostragem.  Em contrapartida, a 

amostragem do ponto PP-2, apesar da proximidade com as águas servidas, não houve 

infiltração de água e todo o material coletado estava seco.  

Visando verificar a heterogeneidade das cinzas analisadas de modo mais visual, 

em uma mesma amostra e entre amostras, ilustrou-se na Figura 33 a malha amostral e os 

respectivos valores de CBR obtidos nas duas moldagens para cada ponto de amostragem.  
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Figura 33 - Análise comparativa dos dois valores de CBR obtidos para cada ponto de 
amostragem 

      
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observou-se que, para uma mesma amostra, ocorreram variações significativas 

nos valores de CBR. A amostra PA-1 e PA-2, por exemplo, apresentaram na segunda 

moldagem metade do valor na primeira. Na amostra PA-9 a variação foi ainda maior, de 

forma que no segundo corpo-de-prova moldado o CBR obtido foi cerca de 7 vezes maior do 

que o obtido no primeiro. Essa grande heterogeneidade pode ser justificada pelo modo de 

disposição desse material na termelétrica. Relatos mostram que as cinzas volantes e pesadas 

foram armazenadas no Módulo I sem controle ou planejamento prévio, sendo também 

depositados diversos outros materiais como pirita, solo, material orgânico, cal e águas 

servidas das instalações da própria termelétrica. Isto gera condições propícias para uma 

grande heterogeneidade do material. 

 

4.1.4 Avaliação da heterogeneidade das cinzas em análise 

De forma a se avaliar a heterogeneidade das cinzas em análise, foi realizada uma 

análise estatística de forma a determinar a média, desvio padrão, valor mínimo provável e 

valor máximo provável, para as seguintes variáveis: porcentagem passando nas peneiras 

utilizadas no ensaio de granulometria, umidade ótima (hót), massa específica seca máxima 
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(ϒsmáx), CBR e Expansão (E). 

Segundo o DNIT (2006), deve-se realizar a análise estatística por meio das 

Equações 1 a 4.  

 

       (1) 

        (2) 

                                   (3) 

                           (4) 

Nessas equações, tem-se que:  representa o valor individual para cada variável 

analisada; = número de amostras; média aritmética; desvio padrão; valor 

mínimo provável e valor máximo provável. 

A Tabela 17 descreve os valores encontrados a partir da análise estatística 

realizada para as amostras superficiais. Já na Tabela 18 consta a análise realizada para as 

amostras em profundidade. 

 

Tabela 17- Análise estatística das amostras de cinzas: Amostragem superficial. 

  
ANÁLISE 

ESTATÍSTICA 
Nº DE 

AMOSTRAS 
MÉDIA 

DESVIO 
PADRÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROVÁVEL 

VALOR 
MÁXIMO 

PROVÁVEL 

G
R

A
N

U
L

O
M

E
T

R
IA

 
(%

 P
A

S
SA

N
T

E
) 

2'' 21 100 0 100 100 

3/8'' 21 100 0 100 100 

nº 10 21 100 0 100 100 

nº 40 21 91,4 4,78 84,78 98,02 

nº 200 21 91,6 5,84 72,61 90,59 

Gs 21 2,44 0,09 2,33 2,55 

E
N

S
A

IO
S

 
M

E
C

Â
N

IC
O

S
 

hót (%) 21 38,09 11,66 26,79 49,39 

ϒs (g/cm3) 21 1,19 0,15 1,04 1,34 

EXPANSÃO (%) 21 2,00 1,93 0,13 3,87 

CBR (%) 21 9 9 1 18 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Tabela 18 - Análise estatística das amostras de cinzas: Amostragem em profundidade. 

 

 
ANÁLISE 

ESTATÍSTICA 
Nº DE 

AMOSTRAS 
MÉDIA 

DESVIO 
PADRÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROVÁVEL 

VALOR 
MÁXIMO 

PROVÁVEL 

G
R

A
N

U
L

O
M

E
T

R
IA

 
(%

 P
A

S
SA

N
T

E
) 2'' 11 100 0 100 100 

3/8'' 11 100 0 100 100 

nº 10 11 100 0 100 100 

nº 40 11 93,27 4,78 84,78 98,02 

nº 200 11 82,45 5,84 72,61 90,59 

Gs 11 2,42 0,08 2,33 2,50 

E
N

S
A

IO
S

 
M

E
C

Â
N

IC
O

S
 

hót (%) 11 38,72 6,44 31,84 45,6 

ϒs (g/cm3) 11 1,18 0,07 1,10 1,25 

EXPANSÃO (%) 11 1,52 1,23 0,20 2,83 

CBR (%) 11 17 15 1 33 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observa-se pela Tabela 17 uma significava heterogeneidade entre as amostras 

superficiais, principalmente com valores referentes aos ensaios mecânicos. A umidade ótima 

média foi de 38,09%, com desvio padrão de 11,66%. O desvio padrão dos valores de CBR 

também foi bem elevado (9%). 

A grande variação foi observada também nas amostras em profundidade. A 

umidade ótima média dessas foi de 38,72%, com desvio padrão de 6,44%. Com relação aos 

valores de CBR, foi obtido um valor médio de 17%, com desvio padrão de 15%. No que se 

refere às expansões, obteve-se uma média de 1,52%, com desvio padrão de 1,23%. 

Observou-se, assim, uma grande heterogeneidade das cinzas dispostas 

superficialmente no Módulo I da termelétrica em estudo, principalmente com relação aos 

valores dos ensaios mecânicos (compactação, CBR e expansão). Constatou-se que essa 

heterogeneidade também é existente quando se analisam as cinzas coletadas em diferentes 

profundidades.  

 

4.1.5 Aplicação das cinzas em camadas granulares dos pavimentos 

Para emprego de camadas de sub-base, o DNIT adota como requisito mínimo 

valores de CBR ≥ 20% e expansão máxima de 1%. Para bases, o CBR a depender do número 

N deverá ser maior ou igual a 40% e a expansão máxima deverá ser 0,5%. 

O CBR de projeto (valor mínimo provável) para as cinzas neste estudo foi de 1% 

(tanto para as amostras superficiais quanto para as de profundidade), bem abaixo do exigido 



84 
 

pelo DNIT para camadas granulares. A expansão média foi em torno de 2%, acima da 

tolerância admitida. Assim, as cinzas in natura, advindas do Módulo I, não podem ser 

utilizadas em camadas granulares dos pavimentos, devendo-se proceder técnicas de 

estabilização granulométrica, na tentativa de deixá-las mais homogênea e dentro dos 

requisitos mínimos para utilização na pavimentação. 

 

4.2 Resultados da Segunda Etapa do Programa Experimental 

4.2.1 Escolha da área amostral para 2ª etapa 

A nova área em estudo foi definida com base nos valores dos ensaios realizados 

na primeira etapa. A área selecionada foi composta de 11 amostras (PA-9 até PA-20, à 

exceção da PA-12), todas superficiais (profundidade de 0,5 m), conforme ilustrado na Figura 

34 . Definiu-se essa área por apresentar maior número de amostras, mais próximas entre si (já 

que ela engloba cinco sondagens realizadas no interior de um dos quadrantes da malha). Além 

disso, ela possui amostras com resultados mecânicos mais satisfatórios. Observa-se que são 

englobadas algumas amostras com CBRs mais elevados (PA-9, PA-17 e PA-19). A área 

também foi definida sob um viés ambiental, já que ela possui apenas um ponto amostral 

classificado como Resíduo Classe I (Perigoso), de forma que com a homogeneização seria 

grande a possibilidade da concentração de íons ser diluída, ficando abaixo do valor máximo 

permitido pelas normas que balizam os ensaios ambientais. 

Figura 34 - Área selecionada para 2ª etapa do programa experimental 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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As amostras foram misturadas entre si, tomando-se quantidades iguais de cada 

uma, logo depois foram quarteadas e colocadas em estufa para secagem. Depois da secagem 

elas foram destorroadas e, por fim, novamente quarteadas, de forma a torná-las homogêneas e 

bem representativas da área selecionada. Os procedimentos acima estão ilustrados na .  

Figura 35 - Preparação da amostra homogênea de cinza 

 

Fonte: Autora 

 

4.2.2 Resultados dos ensaios realizados no solo regional 

Serão apresentados nesta seção os resultados de caracterização física e os ensaios 

mecânicos para o solo regional, coletado em uma jazida localizada no município de Caucaia, 

na RMF. 

 

4.2.2.1 Ensaios de caracterização física no solo regional: granulometria e limites de 

consistência 

Os resultados em percentual encontrados na análise granulométrica do solo 

utilizado são apresentados na Tabela 19. A Figura 36 mostra a curva granulométrica deste 

solo. 
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Tabela 19 - Resultados em percentual da análise granulométrica do solo 

Amostra Pedregulho (%) 
Areia (%) Silte 

(%) 
Argila 

(%) Grossa Média Fina 

SOLO 0 0 4 82 3 11 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Figura 36 - Curva granulométrica do solo regional 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A densidade real do solo foi de 2,65, o limite de liquidez de 25% e o índice de 

plasticidade foi 7%. Observa-se que o solo é predominantemente uma areia fina, com 

presença de silte e argila. De posse da curva granulométrica e dos resultados dos limites de 

consistência, o solo regional pode ser classificado pelo sistema TRB (Transportation 

Research Board), atualmente chamado de sistema AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials). Esse solo é granular, do tipo A-2-4, caracterizando 

um material com previsão de comportamento excelente como subleito.  
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4.2.2.2 Ensaios mecânicos no solo regional: compactação, CBR e Expansão 

A Figura 37 ilustra a curva de compactação do solo regional. 

Figura 37- Curva de Compactação do Solo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Obteve-se uma umidade ótima de 15,1% e massa específica seca máxima de 

1,97g/cm3. Com relação ao ensaio de CBR, o solo regional apresentou valor de 20%, com 

valor zero de expansão.  

 

4.2.2.3 Ensaio de Módulo de Resiliência no solo regional 

Com relação ao ensaio de Módulo de Resiliência, os resultados foram importados 

para o programa LabFit. Observou-se que o modelo composto (MR = k1.σ3
k2.σd

k3) foi o que 

melhor representou o comportamento do MR desse solo, apresentando um R2 (índice de 

correlação do modelo composto utilizado com os valores de módulo de resiliência 

observados) de 0,778. A Figura 38 mostra o comportamento do solo com relação ao modelo 

composto testado. 
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Figura 38 - MR do solo para o modelo composto 

 
Fonte: LabFit 

 
É possível perceber que o comportamento do solo depende mais da tensão 

desviatória (σd) do que da tensão de confinamento (σ3). Os estudos realizados por Barros 

(2015), Sousa Júnior (2005) e Araújo (2009) com solos do Estado do Ceará também utilizou o 

modelo composto como o mais representativo do material. 

 

4.2.2.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por compressão 

diametral (RT) do solo regional 

 

O ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS) foi realizado conforme 

norma DNER-ME 180/1994 e o de Resistência à Tração (RT) por compressão diametral 

conforme DNER-ME 181/1994. Essas normas determinam que o corpo-de-prova seja imerso 

por 24h em água antes do rompimento.  

Observou-se que os CPs moldados não resistiram à imersão, desintegrando 

poucos minutos após a imersão. Isso ocorreu porque o solo é do tipo A-2-4, uma areia fina 

não coesiva. A condição admitida em norma de 24h de imersão visa estudar a resistência do 

solo para a “pior” situação em campo, de máxima saturação. De forma a complementar esse 

estudo foram rompidos também CP’s sem imersão, conforme se visualiza na Figura 39. 

Obteve-se um RCS de 0,22 MPa e RT de 0,0 MPa. Valores bastante baixos, 

porém esperados, dado ao comportamento não coesivo de materiais do tipo A-2-4.  
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Figura 39 - RT e RCS do solo regional (sem imersão) 

 

Fonte: Autora 

4.2.3 Resultados dos ensaios realizados na cinza homogeneizada 

4.2.3.1 Ensaio de caracterização física da cinza: granulometria e limites de consistência 

Conforme descrito na metodologia, foi selecionada, de acordo com critérios 

técnicos e ambientais, uma área composta de 11 amostras. Essas amostras foram misturadas 

entre si e as cinzas oriundas dessa mistura foram objeto de estudo nesta segunda etapa. Os 

resultados em percentual encontrados na análise granulométrica da cinza homogeneizada 

estão apresentados na Tabela 20.  

Tabela 20 - Resultados em percentual da análise granulométrica da cinza homogeneizada 

Amostra 
Pedregulho 

(%) 
Areia (%) 

Silte e Argila (%) 
Grossa Média Fina 

CINZA 10 7 6 7 70 

Fonte: Autora 

 

Observa-se que as cinzas apresentam um percentual de 70% passante na peneira 

de 0,075 mm, classificada de acordo com a classificação AASTHO de solos como um 

material silte-argiloso do tipo A-4.  

Com relação aos limites de Atterberg, a cinza em estudo assumiu característica 

não plástica (NP), uma vez que a amostra não apresentou características plásticas para a 

execução do ensaio. A densidade real da cinza foi de 2,40.  
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Lopes (2011) ao estudar cinzas volantes de carvão em sua pesquisa encontrou 

valor de densidade de 2,105. Barros (2015) encontrou para as cinzas volantes estudadas uma 

densidade de 2,315, bem próximo do valor obtido para as cinzas em análise nesta pesquisa.  

 

4.2.3.2 Ensaios mecânicos na cinza homogeneizada: compactação, CBR e Expansão 

 

O ensaio de compactação nas cinzas também foi realizado na energia 

intermediária, em conformidade com a norma DNER-ME 162/94, utilizando-se amostras 

trabalhadas.  A Figura 40 ilustra a curva obtida.  

Figura 40 - Curva de compactação das cinzas homogeneizada 

 

Fonte: Autora 

A umidade ótima das cinzas foi de 35,5% e a massa específica seca máxima foi de 

1,2 g/cm3. A umidade ótima obtida nas cinzas volantes estudadas por Barros (2015) foi de 

20% e por Lopes (2011) foi de 22,8%, valores bem abaixo do observado para as cinzas em 

análise. Essa diferença se deve, principalmente, ao fato de, nesta pesquisa, se utilizar cinzas 

volantes e pesadas misturadas entre si e a outros materiais como solo e material orgânico. Isso 

gerou um material com composição química diferente dos analisados nas outras pesquisas 

supracitadas.  

Com relação ao ensaio de CBR, a cinza homogeneizada apresentou valor de 4%, 

com 1,37% de expansão. Para emprego de camadas de sub-base, o DNIT adota como 

requisito mínimo valores de CBR ≥ 20% e expansão máxima de 1%. Assim, as cinzas 

estudadas não podem ser utilizadas em camadas granulares dos pavimentos, devendo-se 

proceder técnicas de estabilização granulométrica e/ou química, de forma a deixá-las dentro 

dos requisitos mínimos para utilização na pavimentação. 
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4.2.3.3 Ensaio de Módulo de Resiliência da cinza homogeneizada 

No ensaio de Módulo de Resiliência os resultados, assim como os obtidos para o 

solo regional, foram importados para o programa LabFit. Apesar do baixo valor de correlação 

(R2 de 0,329) o modelo composto ainda foi o que melhor representou o material. A Figura 41 

mostra o comportamento do cinza perante o modelo composto testado. 

Figura 41 - MR da cinza homogeneizada para o modelo composto 

 
Fonte: Labfit 

A Figura 41 mostra que o comportamento da cinza, para o modelo composto 

testado, da mesma forma que comportamento do solo da RMF, depende mais da tensão 

desviatória do que da tensão de confinamento. 

 

4.2.3.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por compressão 

diametral (RT) da cinza homogeneizada 

 

Para os ensaios de RCS e RT, observou-se que os CPs não resistiram à imersão, 

desintegrando-se completamente em menos de 2 horas, conforme se pode verificar na Figura 

42. 
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Figura 42 - Imersão das cinzas (RCS) 

 
Fonte: Autora 

 

Da mesma forma que o realizado para o solo regional, foram rompidos também 

CP’s sem imersão, obtendo-se um RCS de 0,1 MPa e RT de 0,0 MPa. A cinza homogeneizada 

é um material de baixa coesão, portanto era esperado que não resistisse à imersão em água. 

 

4.2.3.5 Ensaio de lixiviação na cinza homogeneizada  

O resultado do ensaio de lixiviação das cinzas homogeneizadas foi realizado no 

Laboratório de Saneamento (LABOSAN) da Universidade Federal do Ceará. O resultado está 

disposto na Tabela 21.  

Tabela 21 - Resultado do ensaio de lixiviação nas cinzas homogeizadas 

Amostra 
PARÂMETROS INORGÂNICOS (mg/l) 

NO2- NO3- Cl- F- PO4
-3 SO4

-2 

CINZA 10,69 15,74 8,35 4,95 22,12 2092,05 

VMP - - - 150 - - 
Fonte: Autora 

 

Na análise do extrato lixiviado das cinzas foi observado que o nível de fluoreto  

(F-),  está abaixo do valor máximo permitido (150 mg/L). Quando todos os parâmetros do 

extrato lixiviado estiverem abaixo dos valores máximos permitidos, conforme a NBR 

10005/2004, a amostra é classificada como Resíduo como Classe II (não perigoso). Por ser 

um resíduo não perigoso, as cinzas homogeizadas estão aptas, do ponto de vista ambiental, a 

serem utilizadas em camadas granulares de pavimentos.   
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4.2.4 Resultados dos ensaios realizados na mistura Solo + Cinza 

Serão apresentados nesta seção os resultados obtidos da mistura da cinza com solo 

regional, em proporção pré-definida de cada um desses materiais. De forma inicial, foi 

realizado ensaio de compactação na mistura idealizada. Foram estudadas 3 misturas: mistura 

natural M1 (100S + 0C), composta de 100% de solo; M2 (0S + 100C), constituída de 100% 

de cinza e M3 (50S + 50C) que apresenta iguais proporções de solo e cinza (50% solo e 50% 

cinza). 

 

4.2.4.1 Ensaios de compactação das misturas idealizadas 

Com relação aos ensaios de compactação, as curvas obtidas para todos os 

materiais idealizadas estão descritas na Figura 43. 

Figura 43 - Curvas de compactação dos materiais 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Na Tabela 22 é possível visualizar os resultados dos ensaios de compactação de 

todos os materiais.  

Tabela 22 - Resultados dos ensaios de compactação para as misturas idealizadas 

AMOSTRAS REPRESENTAÇÃO 
COMPACTAÇÃO 

hót (%) ϒs (g/cm3) 

Solo (M1) 100S + 0C 15,1 1,97 

Cinza (M2) 0S + 100C 35,5 1,20 
Cinza + Solo (M3) 50S + 50C 18,0 1,62 

    
Fonte: Elaborado pela Autora 
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Analisando-se a Figura 43, é possível verificar que houve acréscimo da umidade 

ótima e diminuição da massa específica seca máxima das misturas em função do aumento do 

teor de cinza. Isso se deve ao fato da densidade da cinza (2,4) ser menor do que a densidade 

do solo (2,65). 

 

4.2.4.2 Ensaios de CBR e Expansão das misturas idealizadas 

O CBR de todas as misturas idealizadas sem efeito de cura, mas com a imersão de 

96 horas antes do rompimento estão ilustrados na Tabela 23.  

Tabela 23 - Resultados de CBR e expansão das misturas idealizadas 

MISTURAS 
Cura CBR EXPANSÃO 
(dias) (%) (%) 

M1 0 20 0,00 

M2 0 4 1,37 

M3 0 21 0,95 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observa-se que a cinza (M2) apresenta um baixo valor de resistência à penetração 

(4%), bem abaixo do que o mínimo exigido pelo DNIT para uso em camadas de sub-base 

(20%). Na mistura M3 se observou resistência mais elevada, de forma que o CBR foi de 21%. 

Já quanto à expansão, o solo natural não apresentou expansão e quando utilizado como 

estabilizante das cinzas reduziu a expansão desta para 0,95% (abaixo do limite mínimo para 

sub-base de 1 mm). Assim, a mistura M3 apresentou, do ponto de vista técnico, resultados 

que a torna apta para ser empregada em uma camada nobre de pavimento (sub-base). 

Na Figura 44 é possível observar o comparativo dos valores de CBR das misturas 

Figura 44 - Comparativo dos CBR’s das misturas  

 
Fonte: Elaborado pela Autora 
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4.2.4.3 Módulo de Resiliência das misturas idealizadas 

Os resultados do módulo de resiliência das misturas foram tratados no programa 

Excel, importados no programa LabFit. Foi constatado que o modelo composto foi o que 

melhor caracterizou esses materiais. Os resultados estão dispostos na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Módulo de Resiliência das misturas idealizadas. 

 

Misturas 
Parâmetros do MR 

K1 K2 K3 R2 

M1 16,8 0,062 -1,162 0,68 
M2 133,5 0,351 -0,343 0,33 
M3 139,3 -0,269 -0,538 0,78 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.2.4.4 Resistência à compressão simples (RCS) e Resistência à Tração por compressão 

diametral (RT) das misturas realizadas 

 

Quanto aos ensaios de RCS e RT, foram rompidos corpos de prova sem imersão 

(SI) e com imersão (CI) de 24 horas em água. Verificou-se que as misturas idealizadas não 

resistiram à imersão (Tabela 25), conforme dispõem as normas. A ocorrência dos desmanches 

foi devido ao fato das misturas não conterem um material que promova coesão.  

 

Tabela 25 - RCS e RT das misturas idealizadas 

Misturas 
RCS (MPa) RT (Mpa)  

SI CI SI CI 

M1 0,22 0 0,0 0,0 

M2 0,10 0 0.0 0,0 

M3 0,17 0 0,01 0,0 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os CPs imersos e o rompimento deles estão ilustrados na Figura 45.  
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Figura 45 - Imersão e ruptura das amostras (RCS) 

 

 

Fonte: Autora 

 

4.3 Resultados da Terceira Etapa do Programa Experimental 

No pré-dimensionamento adotou-se a seguinte estrutura, escolhida do ponto de 

vista técnico e ambiental: subleito local (com base em estudos realizados, adotou-se CBR de 

10%), reforço de subleito com uso do solo regional (M1), com CBR de 20% e uma sub-base 

composta da mistura granulométrica, cinza+solo (M3), com CBR de 21%. A escolha dessa 

mistura como sub-base ocorreu por ela atender os requisitos mínimos para isso e, do ponto de 

visto econômico, ser também vantajosa. A mistura M3 não pode ser usada, pelo método do 

DNIT, como base de pavimento (CBR mínimo de 40%). No entanto, pelo método 

mecanístico-empírico não há requisitos mínimos para valores de CBR, já que ele se baseia na 

resposta estrutural e modelos de desempenho. Assim, utilizou-se o método do DNIT apenas 

para pré-dimensionar o pavimento teórico. Foram adotados quatro revestimentos diferentes, 

variando em função do tráfego: um Tratamento Superficial Duplo (TSD) e três Concretos 

Asfálticos (CA), com espessuras de 7,5 cm, 10 cm e 12,5 cm. Com relação ao tráfego, foram 

considerados seis níveis de solicitação. Os valores de espessura para cada camada, em função 

da variação do número N, obtidos pelo método do DNIT, estão dispostos na Tabela 26.  

Essas espessuras foram então utilizadas como dados de entrada no programa 

SisPav. Para uma vida de projeto de 10 anos, foi verificado nesse programa os danos críticos 

no pavimento para cada número N. A espessura mínima adotada, para camada, por questão 

construtiva, foi de 15 cm. Para o subleito utilizou-se um coeficiente de Poisson de 0,4 e um 

modelo elástico linear com módulo de resiliência de 100 MPa. Para camadas granulares o 

coeficiente de Poisson utilizado foi de 0,35 (conforme valores usuais utilizados na literatura).   
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Tabela 26- Dimensionamento de um pavimento teórico (método do DNIT) 

  
DIMENSIONAMENTO (Número N) 

  
104 105 106 107 108 109 

E
sp

es
su

ra
 (

cm
) 

Revestimento 2,5 2,5 2,5 7,5 12,5 12,5 

Sub-base (M2) 16 17 19 15 15 15 

Reforço de subleito 
(M1) 

15 15 16 15 15 15 

 
Análise do SisPav 

Dano 
crítico de 

0,01% 

Dano 
crítico de 

0,01% 

Dano 
crítico de 

0,06% 

Dano 
crítico de 
119,77% 

Dano 
crítico de 
6518,21% 

Dano 
crítico de 
64030,7% 

 
Observou-se, conforme Tabela 26, que a partir do número N de 107 (rodovias de 

alto volumes de tráfego) a estrutura do pavimento dimensionada pelo método do DNIT 

apresentou danos críticos acima dos limites aceitáveis, tornando necessário acrescentar uma 

camada de base, mais resistente e que suporte o tráfego solicitado. Cabe ressaltar que, 

segundo Franco (2007), os danos críticos correspondem a uma previsão dos principais tipos 

de danos ao longo da vida de serviço do pavimento. No entanto, é uma previsão baseada em 

valores médios das variáveis de entrada do sistema e tem uma confiabilidade de apenas 50%. 

Existem ainda muitas dúvidas com relação à confiabilidade desse parâmetro, o que tem sido 

um entrave a sua utilização como parâmetro de dimensionamento. Assim, a análise do 

pavimento pelos danos críticos fornecidos pelo SisPav foi utilizada, porém com algumas 

ressalvas.  

Por fim, procedeu-se o dimensionamento mecanístico-empírico utilizando o 

programa SisPav para utilização em um trecho experimental na região da termelétrica (baixo 

volume de tráfego, N adotado de 106), conforme mostrado na Tabela 27. No método 

mecanístico empírico a mistura cinza + solo (M3), como já dito anteriormente, pode ser 

utilizada como camada de base.  

Tabela 27 - Pavimentos dimensionados pelo SisPav 

  DIMENSIONAMENTO  

‘ 
  

Estrutura 1 
N de 106 

E
sp

es
su

ra
 (

cm
) 

Reforço de 
subleito (M1) 

15 

Base (M3) 15 

Revestimento 2,5 

DANOS CRÍTICOS (%) 0,06 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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A estrutura do pavimento está mostrada na Figura 46 

Figura 46 - Estrutura de pavimento 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

Considerando uma camada de base composta da mistura M3 (50% solo - 50% 

cinza), para 1 km de rodovia de 7 m de largura, haverá um consumo de cinza de cerca de 

cerca de 600 m3.  

 

4.4  Análise de Custos 

Para compor os custos, a tabela de custos da Secretaria da Infraestrutura do Estado 

do Ceará (SEINFRA-CE) do ano de 2016 foi consultada. Considerou-se a cinza com custo 

zero de aquisição e o custo de aquisição do solo regional foi obtido a partir da tabela do DNIT 

para o estado do Ceará.  

Na Tabela 28 foi feita a composição de preço para a construção do pavimento 

teórico, dada a estrutura dimensionada. O trecho idealizado foi de 1 km de comprimento, com 

largura de 7 m. 

Tabela 28 - Preço para a construção de um pavimento para um trecho de rodovia de 1 km e 
largura de 7 m. 

 

 
Estrutura 1  (N= 106) 

Serviço Unidade Quantidade Preço em R$ 

Reforço de 
subleito (M1) 

m3 1050 73.948,5 

Base (solo+cinza) m3 1050 50.370,5 

TSD m2 7000 28.910 

Preço Total 
  

153.229,0 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Comparou-se economicamente a base de solo+cinza do pavimento idealizado 

(Estrutura 1) com uma base usual no estado do Ceará, base de solo-brita.  A espessura 



99 
 

considerada para a base de solo-brita foi a mínima admitida (15 cm). Os valores foram 

obtidos com base nos dados do DNIT para o estado do Ceará.   

Conforme se observa na Tabela 29, a base proposta para o pavimento apresentou 

valor abaixo do que a usualmente construída no estado do Ceará, sendo, do ponto de vista 

econômico, vantajoso a construção do pavimento dimensionado nesse estudo com base 

composta de cinzas e solo regional.  

Tabela 29 - Comparação de preço de construção de pavimento (trecho de rodovia de 1 km e 
largura de 7 m) 

 
Preço em R$ 

Serviço BASE SOLO+CINZA BASE SOLO-BRITA 

Base 50.370,5 100.559,0 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A Figura 47 mostra de forma gráfica um comparativo dos preços das misturas. 
 

Figura 47 - Comparativo do preço das misturas 

 
Fonte: Autora 

 

4.5 Metodologia geral para reaproveitamento das cinzas em camadas granulares dos 

pavimentos 

 

4.5.1 Considerações Iniciais 

A aplicação das cinzas em camadas granulares de um trecho de pavimento a ser 

construído nas proximidades da termelétrica em estudo já vem sendo planejada por 

representantes desse empreendimento. 

Esta seção visa orientar e fornecer informações inerentes à construção do 

pavimento idealizado nesta pesquisa (ou de pavimentos semelhantes). De forma inicial se 
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abordará sobre a metodologia da aplicação de cinzas em camadas granulares dos pavimentos. 

Será apresentado um fluxograma decisório de modo a auxiliar a expansão da metodologia 

desenvolvida nesta pesquisa para outras áreas do Módulo I ou para outro tipo de solo regional. 

Depois serão abordadas as etapas construtivas a serem consideradas na execução do 

pavimento proposto neste estudo.  

 

4.5.2 Metodologia de aplicação das cinzas do Módulo I em camadas granulares: 

fluxograma decisório 

 

O Módulo I de armazenagem das cinzas da UTE Energia Pecém tem dimensões 

aproximadas de 300 m de comprimento, 150 m de largura e 7 m de profundidade, totalizando 

315.000 m³ de cinza. Nesta pesquisa se adotou uma malha amostral composta de 21 pontos 

superficiais distribuídos sobre toda a superfície do Módulo I. Devido à significativa 

heterogeneidade observada das amostras coletadas e dos resultados ambientais e mecânicos 

insatisfatórios de algumas amostras, adotou-se a técnica de estabilização granulométrica, com 

um solo regional, visando tornar as cinzas mais homogêneas e idealizar misturas aptas a 

serem empregadas em camadas granulares de pavimentos. Como já abordado nas seções 

anteriores, se escolheu uma área da malha amostral definida, composta de 11 amostras para 

proceder a homogeneização e a mistura com o solo regional. Assim, a metodologia 

desenvolvida na segunda e na terceira etapa do programa experimental geraram resultados 

referentes a um volume de cinzas cujas amostras foram retiradas entre as espessuras 0,5 m e 

0,75 m (espessura amostrada de 0,75m – 0,5m = 0,25m), em uma região de 150 m de largura 

e 75 m de comprimento, resultando em um volume de cinzas de 2.812,5 m3, conforme a 

Figura 48.  

Figura 48 - Volume de cinzas referentes à metodologia desenvolvida  

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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De forma a auxiliar a expansão da metodologia desenvolvida para outras áreas do 

Módulo I ou para outro tipo de solo regional, idealizou-se o fluxograma representado na 

Figura 49.  

Figura 49 - Fluxograma decisório para aplicação das cinzas em camadas granulares 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Os procedimentos a serem adotados de forma a estudar as cinzas do Módulo I em 

camadas granulares dos pavimentos se iniciam com a definição de uma região de cinzas do 

Módulo I cuja metodologia será aplicada. Nesta pesquisa a metodologia foi aplicada para uma 

região composta de 11 pontos amostrais, escolhida tendo por base os resultados mecânicos e 

ambientais de todas as amostras analisadas. Depois dessa etapa, procede-se a coleta de cinzas 
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das amostras que serão analisadas, a secagem, o destorroamento e a homogeneização dessas 

cinzas. Com a homogeneização, gera-se uma única amostra de cinza, a ser estudada nas etapas 

subsequentes. Em campo, essa homogeneização se dará com a raspagem dos 50 cm iniciais da 

região de cinzas escolhidas e a utilização de pás carregadeiras para promover a mistura e a 

homogeneização do material. 

A amostra de cinza a ser estudada deve passar por alguns ensaios laboratoriais 

(ensaios de caracterização física, ensaios ambientais e ensaios mecânicos), visando verificar 

as propriedades do material em estudo. Após os ensaios, deve-se realizar uma análise técnica, 

econômica e ambiental da amostra pesquisada. Uma verificação se a quantidade de cinzas 

representativa da metodologia desenvolvida é suficiente para o emprego na pavimentação 

também é essencial. Se as cinzas que compõem a amostra estiverem aptas a serem aplicadas 

em camadas granulares, procede-se a etapa de dimensionamento de pavimentos e etapas 

construtivas. Caso contrário, inicia-se a etapa de estabilização granulométrica. 

A etapa de estabilização granulométrica se inicia com a escolha do solo, devendo-

se verificar o tipo de solo e a sua disponibilidade, bem como realizar ensaios laboratoriais 

para melhor caracterizá-los. Após, deve-se fazer uma análise técnica, econômica e ambiental 

do solo investigado, verificando se eles estão aptos a serem utilizados como estabilizantes 

granulométricos das cinzas. Em caso negativo, pode-se proceder a escolha de um novo solo a 

ser investigado. Em caso afirmativo, define-se a proporção de solo e cinza na mistura (pode-

se idealizar mais de uma mistura, escolhendo ao final aquela que apresente resultados mais 

satisfatórios). Depois se deve realizar ensaio na mistura idealizada (ensaios de caracterização 

física, ensaios ambientais e ensaios mecânicos) e procede-se uma nova análise, agora da 

viabilidade técnica, econômica e ambiental da mistura estudada. Se a mistura estiver apta a 

ser empregada em camadas granulares, realiza-se o dimensionamento de um pavimento, para, 

então, poder ser realizada a etapa construtiva. Se a estabilização não gerar uma mistura apta a 

ser empregada na pavimentação, pode-se tentar utilizar estabilizantes químicos, como a cal ou 

o cimento, nas cinzas.  

 

4.5.3 Procedimentos construtivos 

O pavimento é uma estrutura composta de múltiplas camadas e sua execução 

envolve uma sequência de etapas construtivas. O pavimento proposto nesse estudo é 

composto de um subleito local (adotou-se CBR de 10%), um reforço de subleito, com 15 cm 

de espessura, com uso do solo regional (mistura M1) e uma base, também com 15 cm de 
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espessura, composta da mistura granulométrica, cinza+solo (mistura M3). O revestimento é 

um tratamento superficial duplo, com espessura de 2,5 cm. 

Definido o trecho em que se pretende construir um pavimento, a locação 

topográfica vai dizer os pontos que sofrerão corte ou aterro. A construção de um pavimento 

inicia-se, então, com a terraplanagem, de forma a verificar se o subleito está de acordo com 

greide locado na topografia. Realizados os cortes e/ou aterros necessários e uma vez 

concluído os serviços de terraplanagem realiza-se a regularização do subleito. A regularização 

destina a conformar o subleito, devendo ser executado conforme os perfis transversais e 

longitudinais indicado no projeto executivo. A regularização compreende a realização de 

cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.   

Segundo a norma do DNIT 137/2010 (Pavimentação – Regularização do subleito 

- Especificação de serviço), a execução da regularização obedece as seguintes etapas:  

a) retirada prévia da vegetação e do material orgânico existente;  

b) após a execução de cortes e aterros e a adição do material necessário para 

atingir o greide de projeto, procede-se o revolvimento superficial do solo até a 

profundidade de 20 cm; 

c) realiza-se a irrigação (ou secagem) e a compactação. 

Os equipamentos utilizados nessa fase são, em geral: motoniveladora pesada, com 

escarificador, carro tanque distribuidor de água e rolos compactadores, tipo pé-de-carneiro. 

A Figura 50 ilustra esses procedimentos:  

Figura 50 - Execução da regularização do subleito 

 
Fonte: Grupo TDM. Adaptado pela Autora 
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A próxima etapa na construção do pavimento é a execução do reforço de subleito. 

O reforço de subleito trata-se de uma camada granular, de espessura variável e que tem a 

finalidade de melhorar a capacidade de carga do subleito. O reforço proposto para esse estudo 

é composto do solo regional estudado, com uma espessura de 15 cm, e deve ser aplicado 

sobre o subleito compactado e regularizado. 

Segundo a norma DNIT 138/2010-ES (Pavimentos flexíveis – Reforço do subleito 

- Especificação de serviço) a execução do reforço do subleito compreende as operações de 

transporte do material (no caso, transporte do solo regional), espalhamento, irrigação (ou 

secagem dos materiais), seguida de regularização da camada solta, compactação e 

acabamento. Os equipamentos utilizados nessa fase são em geral: caminhão basculante, 

motoniveladora, carro tanque com distribuidor de água e rolos compactadores, tipo  

pé-de-carneiro, liso ou de pneus. 

A jazida de solo escolhida localiza-se próximo da termelétrica em estudo, de 

forma que o transporte do material ao local de construção do pavimento é realizado em menor 

tempo e custo. A Figura 51 ilustra as etapas de execução do reforço de subleito.  

Figura 51 - Execução do Reforço de subleito 

 
Fonte: Grupo TDM. Adaptado pela Autora 
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A próxima etapa é a construção da base, com 15 cm de espessura, composta da 

mistura granulométrica, cinza+solo (mistura M3), na proporção 50% solo e 50% cinza. A 

base é a camada de pavimentação destinada a resistir aos esforços oriundos dos veículos, 

distribuindo-os de forma adequada à camada subjacente, no caso o reforço de subleito.  

No caso da base proposta para esse estudo, a execução seguirá a recomendação da 

norma DNIT 141/2010. A execução da base compreenderá as seguintes operações: transporte 

de ambos os materiais (solo e cinza), por meio de caminhões basculantes, esparrame dos 

materiais (por meio de motoniveladoras), umedecimento ou secagem dos materiais na pista 

(utilização de carro irrigador ou pulvimisturador), regularização da camada solta 

(motoniveladora), compactação (rolo compressor) e acabamento. As etapas devem ser 

realizadas na pista preparada, na largura desejada e com materiais nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. A Figura 52 ilustra as etapas de 

construção da base estabilizada.  

Figura 52 - Execução da base (mistura solo + cinza) 
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Fonte: Grupo TDM. Adaptado pela Autor 

A última etapa na execução do pavimento é a execução do revestimento. O 

revestimento proposto é um tratamento superficial duplo (TSD). O TSD é uma camada de 

revestimento de pequena espessura (no caso, adotou-se 2,5 cm), constituída por duas 

aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cada uma delas coberta por uma de agregado. A 

execução do TSD é realizada conforme a norma DNIT 147/2012 - ES (Pavimentos flexíveis - 

Tratamento superficial duplo - Especificação de serviço). 

Deve-se de forma inicial aplicar uma primeira camada de ligante (com carros 

distribuidores de ligante betuminosos). Imediatamente após a aplicação do ligante, realiza-se 

o espalhamento da 1ª camada do agregado, na quantidade indicada no projeto (por meio de 

distribuidores de agregados rebocáveis). Procede-se, então a compactação (com rolos 

compressores do tipo “Tandem” ou pneumáticos, autopropulsores). Por fim, realiza-se uma 

segunda camada de forma idêntica à primeira. A Figura 53 ilustra a execução do TSD. 

Figura 53 - Execução do Tratamento Superficial Duplo 

 

Fonte: Grupo TDM. Adaptado pela Autora 
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4.6 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados e discutidos os resultados obtidos nas três 

etapas da sequência metodológica definida. Foram apresentados os resultados dos ensaios de 

caracterização física, química e ambiental, bem como ensaios realizados em todos os pontos 

amostrais definidos na primeira etapa metodológica (32 pontos amostrais). Depois se 

discutiram os resultados obtidos dos ensaios realizados no solo natural, na cinza 

homogeneizada e nas misturas propostas para o estudo. Foram apresentados os resultados do 

dimensionamento de pavimentos teóricos, composto das misturas idealizadas neste estudo 

para serem utilizadas em camadas granulares (base e/ou sub-base). Uma análise econômica da 

construção de trecho experimental com o pavimento proposto também fez parte do escopo 

deste capítulo.  Por fim, explanou-se um pouco acerca dos procedimentos para a construção 

do pavimento proposto.  
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5 CONCLUSÕES 

 
5.1 Principais contribuições 

 
A principal contribuição desta pesquisa foi propor uma solução de engenharia 

para dar uma finalidade sustentável, econômica e ambientalmente correta para os resíduos que 

estão depositados no Módulo I da Usina Termelétrica Energia Pecém. Um estudo detalhado 

das cinzas dispostas no Módulo I foi realizado, por meio da coleta e da realização de ensaios 

laboratoriais em 32 pontos amostrais e, acrescendo-se a esse estudo técnicas de estabilização 

granulométrica se conseguiu propor uma solução de reaproveitamento das cinzas leves e 

pesadas em camadas dos pavimentos. Com esse reaproveitamento é possível diminuir os 

custos de tratamento e disposição final do resíduo, reduzir os impactos ambientais, além de 

oferecer matéria-prima secundária ao mercado rodoviário.  

 

5.2 Principais constatações 

5.2.1 Primeira fase do programa experimental 

 

Na primeira fase do programa experimental, foram analisadas amostras 

superficiais e em profundidade. Observou-se periculosidade em seis amostras, sendo as 

demais classificadas como Resíduo Classe II-A (Não Inerte). Obtiveram-se valores de 

umidade ótima entre 25% e 57% (média de 38%), com um desvio padrão de cerca de 14%, o 

que demonstra grande heterogeneidade nas cinzas analisadas. No que se refere aos valores de 

CBR, eles foram também variados, oscilando entre 1% e 46%, com mais 80% das amostras 

apresentando valores abaixo de 20%, mínimo exigido para camadas de sub-base. Os valores 

de expansão variaram entre 0,2% a 8,6%, sendo 48% das amostras coletadas não atendendo 

ao valor mínimo estipulado para camada de sub-base (menor que 1%). Concluiu-se que as 

cinzas dispostas no Módulo I da termelétrica em estudo são bastante heterogêneas. Dada a 

significativa heterogeneidade, torna-se difícil definir propriedades características ou valores 

de ensaios representativos para todo o material disposto no módulo.   

O CBR de projeto (valor mínimo provável) para as cinzas neste estudo foi de 1%, 

bem abaixo do exigido pelo DNIT para camadas granulares. A expansão média foi de 2%, 

acima da tolerância admitida. Assim, as cinzas in natura, advindas do Módulo I, não possuem 

requisitos mínimos para emprego em camadas granulares de pavimentos, o que tornou 
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necessário técnicas de estabilização granulométrica, de forma a deixá-las mais homogênea e 

dentro dos requisitos admissíveis para utilização na pavimentação. 

 

5.2.2 Segunda fase do programa experimental 

 

Na segunda fase do programa experimental, observou-se que o solo (M1) foi 

classificado, pela AASTHO, como uma areia fina A-2-4 e a cinza misturada (M2) como 

material silte-argiloso do tipo A-4. Pela análise ambiental, as cinzas misturadas (M2) 

apresentaram concentrações de íons dentro dos admissíveis, sendo o material classificado 

como resíduo não perigoso.  

Verificou-se que houve acréscimo da umidade ótima (hót) e diminuição da massa 

específica seca máxima (smáx) das misturas em função do aumento do teor de cinza. 

Observou-se também que a cinza homogeneizada (M2) apresentou um baixo valor de 

resistência à penetração (4%), bem abaixo do que o mínimo exigido pelo DNIT para uso em 

camadas de sub-base (20%). Na mistura M3, composto de cinzas acrescidas de solo regional, 

ocorreu um acréscimo de resistência em relação à cinza misturada (M2), de forma que o CBR 

aumentou para 21%. O solo regional foi, dessa forma, utilizado como um estabilizante das 

cinzas, melhorando suas propriedades mecânicas. 

Quanto à expansão, o solo natural não apresentou expansão e quando utilizado 

como estabilizante das cinzas reduziu o valor para 0,95% (abaixo do limite mínimo para  

sub-base de 1%). Concluiu-se, assim, que a mistura M3 apresentou resultados técnicos e 

ambientais que a tornou apta para ser empregada em camada de sub-base. 

 

5.2.3 Terceira fase do programa experimental 

 

Na terceira etapa, idealizou-se uma estrutura em que a mistura M3 foi utilizada 

como base e o solo regional utilizado como reforço de subleito. A estrutura proposta foi para 

um tráfego de N = 106.  A construção, por exemplo, de um trecho de 10 km de pavimento 

com essa estrutura, de base composta de 50% em peso de cinza, consome cerca de 3500 t de 

cinzas.  

Além do elevado consumo das cinzas, há outro aspecto ambiental relevante. As 

cinzas utilizadas foram obtidas a partir da mistura de algumas amostras definidas no plano 

amostral desta pesquisa. Ao realizar essa homogeneização, as concentrações de íons foram 

diluídas, de forma que não foi verificado periculosidade desse resíduo. Assim, a construção de 
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pavimentos utilizando cinzas de carvão mineral é ambientalmente segura. Em um viés 

econômico, verificou-se que o pavimento idealizado com as misturas propostas é mais 

econômico que pavimentos convencionais utilizados no estado do Ceará. 

Conclui-se que a mistura proposta de cinza, estabilizada granulometricamente, é 

apta do ponto de vista técnico, econômico e ambiental para serem empregadas na construção 

de pavimentos econômicos e autossustentáveis. 

 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros  

 

De forma a complementar o estudo já desenvolvido nesta pesquisa, seguem 

algumas sugestões e recomendações para trabalhos futuros referentes ao reaproveitamento das 

cinzas de carvão mineral depositadas no Módulo I da Termelétrica Energia Pecém em 

camadas granulares de pavimentos. 

 

a) Expandir a metodologia desenvolvida nesta pesquisa para outras áreas do Módulo I, 

de forma a se gerar um maior volume de cinzas aptas a serem empregadas na 

pavimentação. Sabe-se, que toda área do Módulo I pode fornecer material para 

construção, no mínimo, de cerca de 400 km de rodovias. 

b) Proceder a tentativa de estabilização química das cinzas, utilizando-se como 

estabilizante a cal. Espera-se que com uso da cal se possa utilizar as cinzas em 

camadas de bases em rodovias de alto volume de tráfego. Diversos estudos de 

misturas de cinzas com esse estabilizante já foram realizados, obtendo-se em muitos 

resultados satisfatórios.  

c) Propor um pavimento ecológico e autossustentável com o emprego de cinzas 

provenientes da termelétrica Energia Pecém em todas as camadas. Para o caso da 

base, pode-se investigar mistura com solo regional + cal. 

d) Construção e acompanhamento de um trecho experimental, com utilização de bases 

de misturas solo + cinza e/ou solo + cinza + cal. 

e) Analisar a compactação, aplicada às camadas granulares dos pavimentos, como um 

encapsulante natural de contaminantes presentes nas cinzas. Espera-se que a 

compactação e/ou a estabilização química se constitua em alternativa para alterar a 

classificação ambiental do resíduo da cinza. 

f) Usar as cinzas para fabricação de tijolos constituídos de solo+cinza+cal. 
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g) Usar as cinzas para fabricação de blocos intertravados para serem aplicadas em 

revestimentos de pavimentos. 

h) Investigar a possibilidade de uso das cinzas para microrrevestimento asfáltico, pois 

há a possibilidade de se substituir parte da granulometria dos agregados que é usada 

nesse tipo de serviço. 

i) Investigar a possibilidade do emprego das cinzas em bases de Concreto 

Compactado com Rolo (CCR). 
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