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Introdução

O emprego da cal nas camadas de solo é uma das soluções adotadas

para dar maior estabilidade ao pavimento. A cal modifica as

propriedades mecânicas e volumétricas dos solos, tornando a

camada mais durável e estável. Com a sub-base e a base pouco

deformáveis, sobre as quais o pavimento será executado, evita-se a

ocorrência precoce de graves patologias, como a abertura de trincas

e fissuras ou o afundamento do pavimento.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar o efeito do tipo e do teor de cal

na durabilidade de misturas solo-cal, a fim de verificar seu potencial

para emprego como camada de pavimento.

Metodologia

O solo usado neste estudo foi coletado no município de Silva Jardim –

RJ e foi caracterizado, assim como as cales - calcítica e dolomítica.

Das misturas solo-cal, foram realizados ensaios de determinação de

pH (ABNT NBR 7353) e Limites de Atterberg que definiram os teores

de cal em 3 e 5%. O ensaio de Compactação (ABNT NBR 7182) na

energia normal foi realizado para definição dos parâmetros de

compactação dos corpos de prova usados no ensaio de durabilidade:

teor ótimo de umidade e peso específico aparente seco máximo.

Por fim, os ensaios de Durabilidade (adaptação do Método Iowa

[1958] de ensaio de durabilidade), os corpos de prova foram

moldados com 5,0 cm de diâmetro e 10,0 cm de altura de forma

dinâmica. Depois de desmoldadas, amostras ficaram 14 dias em cura

úmida, e na sequência, metade deles sofreu 12 ciclos de molhagem e

secagem, e a outra metade permaneceu em cura úmida.

EFEITO DO TIPO E DO TEOR DE CAL NA DURABILIDADE DE SOLOS MODIFICADOS COM CAL

O solo estudado não é adequado para fins de utilização em base e

sub-base de pavimentos, no que diz respeito ao ensaio de

durabilidade. Sugere-se que para um próximo trabalho sejam

realizados ensaios de durabilidade similares com a alteração da

energia de compactação para modificada.
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Resultados

Considerações finais

Os resultados mostraram que houve, para os dois teores de cal, uma

maior queda na resistência à compressão simples nas amostras

submetidas aos ciclos. As resistências apresentadas para o teor de

5% de cal também foram superiores às de 3%, para ambos os ciclos,

indicando a reatividade da cal com o solo, permitindo-se verificar o

efeito positivo pela elevação do teor de cal na mistura.

O valor mínimo para considerar a mistura durável, é uma relação de

80% entre a resistência dos corpos de prova que passaram pelos

ciclos quando comparada com a aqueles que permaneceram em cura

úmida durante todo o período. Foi verificado então que todas as

misturas apresentaram valores inferiores a 80%.


