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RESUMO

Com o crescimento das áreas urbanizadas, decorrente do aumento da 

população, há uma maior necessidade por bens e serviços, e como resultado 

disso observam-se maiores níveis de poluição e o acréscimo no consumo de 

recursos naturais renováveis ou não renováveis. Os Blocos de Concreto para 

Pavimentação (BCP), os Pavers, são muito utilizados em motivos arquitetônicos 

e ambientais, viabilizando a infiltração de água no solo, o que não acontece com 

outros tipos de pavimentos; e por estes motivos observa-se um crescimento em 

sua utilização nos centros urbanos. Segundo Nunes (2009) o consumo médio de 

cimento na produção de Pavers de concreto é de aproximadamente 367,5 

kg/m². Além disso, A European Cement Research Academy (ECRA, 2007) 

estima a geração de 0,65 a 0,92 kg de CO2 por kg de cimento produzido. Dessa 

forma, temos dois problemas ambientais diretamente relacionados à produção 

de Pavers tradicionais, o consumo de recursos naturais e a emissão de CO2.

Considerando esta problemática, o presente trabalho tem como objetivo a 

fabricação de BCP com a utilização de resíduos plásticos e agregados graúdos 

e miúdos, sem a utilização de cimento Portland. Para que isto fosse realizado, 

foi desenvolvido uma forma de fundir e moldar os Pavers, feitos de uma mistura 

plástica e agregados graúdos e miúdos. Foram realizados os ensaios da NBR 

9.781 (2013) de resistência à compressão e absorção de água, e os resultados 

foram satisfatórios, pois apesar de não atingir a resistência mínima exigida pela 

norma de 35 MPa, os Pavers confeccionados apresentaram resistência superior 

a 15 MPa, que segundo vários autores, é o suficiente para locais com 

solicitações de tráfego leve. 

.

Palavras-chave: Pavimentos Intertravados, resíduos plásticos, Pavers. 
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ABSTRACT 

Due to the growth of urban areas, caused by the increase in population, there is 

a greater need for goods and services and, as a result, higher levels of pollution 

and consumption of renewable and unrenewable natural resources can be 

observed. The Concrete Block Paving, the Pavers, are used for architectural and 

environmental reasons, improving soil permeability, which is not possible with 

other pavement types; because of these reasons, the use of Pavers in urban 

areas has increased over time. According to Nunes (2009) the average cement 

consumption in the production of concrete Pavers is of approximately 367.5 

kg/m2. Moreover, the European Cement Research Academy (ECRA, 2007) 

estimates the production from 0.65 to 0.92 kg of CO2 for kg of cement produced. 

Thus, two big environmental problems directly related to the production of 

traditional Pavers are brought to mind: the consumption of natural resources and 

the emission of CO2. Considering these issues, the present study aims to 

fabricate BCP using plastic residues and large and small aggregates, without the 

use of Portland cement. In order to make it possible, it was developed a way of 

blending and shaping the Pavers made from a plastic mixture and aggregates. 

The NBR 9.781 (2013) resistance tests to compression and water absorption 

were performed, presenting satisfying results, because even though the Pavers 

Pavers presented 

resistance above 15 MPa, which, according to several authors, is enough for 

places with a light traffic flow. 

KeyWords: Interlocked Pavements, Plastic Residue, Pavers
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento populacional em paralelo com o crescimento das cidade traz 

um problema ambiental relacionado à utilização de recursos naturais, problema 

não notado no início deste crescimento abrupto, porém, atualmente, o mundo 

passou a demonstrar uma preocupação crescente no que concerne a este tema. 

Como matéria prima de seus produtos, as empresas retiram os recursos 

do ambiente, transformando-a em um bem de consumo. Alguns desses 

processos industriais, devido à quantidade de matéria prima necessária para a 

produção, acarretam em um desgaste do ambiente, que os impactos adversos 

causados se tornam irreversíveis. 

Um dos setores que vem crescendo demasiadamente nos últimos anos 

é o da construção civil. Dentre as atividades industriais impactantes associadas 

a este setor, pode-se ressaltar a produção de cimento, a qual é responsável pelo 

consumo de grande quantidade de recursos naturais e pelo comprometimento 

do ambiente em todas as etapas do ciclo produtivo. No Brasil o Sindicato 

Nacional da Industria de Cimento (SNIC, 2012) estimou que a produção referente 

ao ano de 2012 foi de 68.786.739 toneladas. A European Cement Research 

Academy (ECRA, 2007) estima a geração de 0,65 a 0,92 kg de CO2 por kg de 

cimento produzido. Mesmo com os cuidados tomados para a minimização da 

poluição, este tipo de indústria pode ser caracterizada como atividade de grande 

potencial poluidor. 

Além disso, o modelo de consumo adotado pela população é 

responsável por um dos maiores problemas ambientais da atualidade, a geração 

de resíduos. Este relaciona-se diretamente ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e à ampliação do poder aquisitivo, onde o bem de consumo é 

substituído em pouco tempo e, com isso, o objeto tido como obsoleto é 

descartado. 

Atrelado à questão dos resíduos está o crescimento das cidades, as 

quais passam por um processo contínuo de urbanização. Assim, o sistema 

urbano requer uma infraestrutura adequada que vise à comodidade dos seus 

habitantes. Além de estruturas prediais, tornaram-se imprescindíveis também 

obras de pavimentação que contribuíssem para uma maior comodidade aos que 

delas se beneficiam, bem como considerem os preceitos de sustentabilidade. 
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Os processos de pavimentação podem inviabilizar a infiltração de água 

no solo, esta permeabilidade varia de acordo com o material utilizado. Esta 

impermeabilização causa o desequilíbrio no ciclo hidrológico, pois evita que a 

água precipitada infiltre no solo e, com isso, o pico causado no escoamento 

superficial traz como consequência as enchentes causadas nas cidades. 

Surgem então, como alternativas para melhor absorção de água pelo 

solo,

blocos de concreto intertravados, os Pavers. Esse tipo de pavimentação auxilia 

na infiltração da água no solo por possuir veios permeáveis entre os blocos. 

A norma brasileira NBR 9.781 (ABNT, 2013), para peças de concreto 

para pavimentação  Pavers -  exige uma resistência à compressão de 35 MPa 

para este tipo de bloco, e para cumprir essa exigência os mesmos consomem 

uma quantidade considerável de cimento por metro quadrado, Nunes (2009) diz 

que o consumo médio de cimento para uma resistência satisfatória na produção 

é de 367,5 kg/m².  

Como a u en

urbanos e, em paralelo, o consumo de cimento, a comunidade científica passou 

a estudar a substituição do cimento utilizado, através de pesquisas que visam a 

incorporação de materiais com características pozolânicas na substituição de 

parte dessa quantia de cimento, objetivando a diminuição dos impactos 

causados ao ambiente por este setor, sem que o produto final perca as 

características requisitadas pela norma. 

Desta forma, o presente trabalho propõe a total substituição do cimento 

e a total ou parcial substituição do agregado na produção de Blocos de Concreto 

para Pavimentação (BCP) por material plástico, o qual atuará como substância 

aglomerante entre os agregados. O material plástico será oriundo do Resíduo de 

empresas de reciclagem, o qual será derretido e misturado aos agregados e 

posteriormente aplicado em fôrmas para moldagem. 

A pesquisa em questão busca uma alternativa que vise o menor 

consumo de matéria prima na produção de blocos para pavimentação, além da 

resolução do problema relacionado à disposição inadequada de resíduos 

sólidos, propondo um novo produto que procura não comprometer os recursos 

naturais e a qualidade de vida das gerações futuras, seguindo a preocupação da 

sociedade por soluções sustentáveis. 



20 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Estudar a aplicabilidade de resíduos de plástico proveniente da indústria 

de reciclagem na produção de Blocos de Concreto para Pavimentação, com a 

substituição total do cimento. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Produzir um prototipo para a fabricação do Paver plástico; 

 Definir um traço que proporcione melhor resistência e acabamento 

aos blocos produzidos a partir do material plástico; 

 Verificar se as características físicas e mecânicas dos blocos 

produzidos atendem o requerido pelas normas vigentes; 

 Incorporar agregados na produção dos Paver, verificando a 

influência destes nas características das peças. 
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2 PAVERS 

Historicamente, data-se de séculos atrás a utilização, em Roma, de 

pedras talhadas manualmente no revestimento de vias, tendo-se como exemplo 

a via Ápia, meio de ligação entre Roma e a região sul da Itália, estrutura esta 

constituída por peças de pedras organizadas de forma octogonal que resiste até 

os dias atuais (CRUZ, 2003). 

A evolução natural dos materiais de pavimentação, desde o citado 

anteriormente, passando-se por outros diversos, como os blocos de tijolo de 

argila e de madeira, permitiu a utilização de blocos de concreto para este fim. 

Neste sentido, os primeiros avanços na aplicação deste tipo de material foram 

percebidos no período pós Segunda Guerra Mundial, quando alguns países, 

como Holanda e Alemanha, utilizaram-se deste tipo de bloco para pavimentação 

na reconstrução de suas cidades destruídas pelas batalhas (CRUZ, 2003). 

De acordo com Oliveira (2004), a utilização de BCP teve inicio no final 

do século XIX, já conquistando mercado. Segundo Cruz (2003), a partir de 1950, 

a modificação nos modelos de fôrmas para produção de blocos de concreto para 

pavimentação, permitiu a alteração gradual nas características destes, quando 

as vantagens de sua utilização limitavam-se à homogeneidade dimensional e ao 

menor custo, sendo que o aprimoramento na formatação dos blocos trouxe 

diversas possibilidades, dentre estas o conceito de blocos intertravados. 

Este tipo de bloco era utilizado somente em obras paisagísticas ou em 

áreas que necessitam de efeitos arquitetônicos ou visuais, vindo a ser utilizado 

posteriormente para pavimentação por apresentar-se como um material versátil 

e de manutenção facilitada quando comparado a outros tipos de pavimentos. Por 

conta disto, a partir da década de 1980, a produção e utilização de tais peças 

para pavimentação, demonstraram rápido crescimento no mundo, incluindo-se o 

Brasil neste cenário (SANTOS; BORJA, 2007). 

De acordo com Santos e Borja (2007), com a mudança na concepção de 

utilização de blocos intertravados, passando-se a aplicá-los não somente em 

projetos paisagísticos e arquitetônicos, mas também na pavimentação, surgiu a 

necessidade de realização de diversos estudos, visando não somente a 
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verificação das características de tal material, como também a possibilidade de 

incorporação de diferentes materiais em sua composição. 

2.1 MATERIAIS 

 Para Cruz (2003), a necessidade de especificações dos materiais a serem 

utilizados na fabricação de blocos de concreto para pavimentação refere-se ao 

estabelecimento dos padrões de qualidade dos mesmos, no intuito de garantir 

maior durabilidade de acordo com o fim a qual serão utilizados. 

Neste sentido, a norma de cada país direciona na seleção do tipo de 

cimento, dos agregados, tanto miúdos quando graúdos, bem como da 

quantidade água e pigmentos, seguindo-se geralmente os mesmos requisitos 

aplicados ao concreto (CRUZ, 2003). 

2.2 PROPRIEDADES DOS PAVERS

2.2.1 Dimensões 

 O aspecto dimensional mostra-se importante ao passo em que, com 

espessuras variantes, o nivelamento do pavimento será alterado após um 

determinado período. Além disso, a falta de controle nas dimensões dos blocos 

afetará o assentamento e, no caso de ser necessária, a manutenção, uma vez 

que não será possível realizar a pavimentação com alinhamento horizontal 

perfeito, bem como dificultará a execução do tipo de arranjo a ser executado, 

como consequência da não ocorrência do encontro das juntas (CRUZ, 2003; 

FIORITI, 2007). 

Dentre as especificações existentes a respeito da dimensão dos Pavers,

consideram-se como tolerantes variações entre 2,0 e 3,0 milímetros de 

comprimento e largura, e entre 2,0 a 5,0 milímetros para a espessura (CRUZ, 

2003). 
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2.2.2 Resistência 

 Um dos ensaios mais importantes e requeridos no que diz respeito aos 

blocos de concreto para pavimentação é o de resistência. 

 Segundo Cruz (2003), os blocos de concreto devem apresentar 

resistência suficiente para suportar as ações do meio ao qual o pavimento será 

destinado bem como para facilitar o seu manejo nas etapas de fabricação e 

execução da pavimentação.  

 De acordo com Fioriti, Ino e Akasaki (2007), ao se avaliar o desempenho 

de uma estrutura de concreto, a análise de sua resistência à compressão é de 

extrema importância, estando a mesma relacionada à capacidade de 

determinado material de resistir às diversas tensões exercidas sobre este, sem 

que ocorra a sua ruptura. 

2.2.3 Vantagens 

 De acordo com Hallack (2001), são variadas as vantagens na utilização 

de blocos de concreto para pavimentação, dentre as quais destacam-se, além 

do material apresentar-se versátil, homogêneo e de fácil estocagem, a 

possibilidade de utilização imediata do material, o não aparecimento de trincas 

que possam vir a ocorrer na camada de base,  a facilidade na execução do 

pavimento, a qualidade dos blocos, a resistência no caso de derramamentos de 

combustíveis ou outras substâncias oleaginosas, o manutenção facilitada, além 

do material chegar à obra já preparados para colocação, não sendo necessárias 

medidas térmicas ou químicas para adequá-los à utilização. 

Segundo Fioriti (2007), a facilidade na colocação e manutenção dos 

blocos faz com que os mesmos adaptem-se aos diferentes desníveis das vias. 

Além disso, segundo o mesmo autor, não há a necessidade de mão de obra 

especializada para colocação dos blocos. Para Fioriti, Ino e Akasaki (2007), uma 

das vantagens da utilização de Pavers na pavimentação é a facilidade na sua 

remoção em casos de necessidade de reparo e/ou manutenção de redes 

subterrâneas, tanto de água quanto de esgoto. 

Do ponto de vista ambiental, são tidas como vantagens a possibilidade de 

reciclagem dos blocos quando os mesmos tem sua vida útil encerrada, os 
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menores danos ao solo no momento de implantação do pavimento, a menor 

poluição causada pela produção do concreto se comparada à do asfalto, além 

da maior permeabilidade que os Pavers apresentam se comparados aos outros 

materiais de pavimentação, visando assim a melhoria na microdrenagem das 

águas pluviais (HALLACK, 2001; FIORITI, 2007). 

Santos e Borja (2007) salientam ainda a melhoria estética que os blocos 

intertravados atribuem aos locais onde são aplicados, bem como a redução nos 

custos atrelados à pavimentação. Sendo assim, considera-se que este tipo de 

pavimento deve ser apreciado pela administração pública ao se considerar o 

desenvolvimento urbano e rodoviário no Brasil. 

2.2.4 Normas Brasileiras 

A principal normatização relacionada aos blocos de concreto no Brasil 

foi concebida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). De acordo 

com Altoé (2012), até 2011, podiam ser encontradas apenas duas normas a 

respeito desta temática, sendo estas a NBR 9.780 (ABNT, 1987a) e a NBR 9.781 

(ABNT, 1987b). 

A NBR 9.780 (ABNT, 1987a), que estabelecia o método a ser utilizado 

na determinação da resistência à compressão dos blocos de concreto para 

pavimentação, foi cancelada. Quanto a NBR 9.781 (ABNT, 1987b), a qual 

determinava os requisitos mínimos a serem atendidos pelos blocos de concreto,  

passando por uma atualização em 2013, incorporando o que antes era previsto 

pela NBR 9.780 (ABNT, 1987a), a respeito do método de ensaio exigível para 

blocos de pavimentação intertravados, além de estabelecer os requisitos 

mínimos para que as peças sejam aceitas à sua devida finalidade. 

Assim, de acordo com a NBR 9.781 (ABNT, 2013), os blocos utilizados 

para tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha, devem 

apresentar resistência à compressão mínima de 35 MPa, enquanto para blocos 

aplicados em locais com tráfego de veículos especiais e solicitações que possam 

causar efeitos abrasivos intensos, a resistência à compressão deve ser no 

mínimo  50 MPa.  

Além desta norma recente, tem-se ainda a NBR 15.953 (ABNT, 2011), 

que trata dos requisitos exigidos para execução de pavimentação com blocos 
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intertravados, salientando-se que a mesma não aborda aspectos relacionados 

às camadas de base nas quais serão assentados os blocos. 

Verifica-se deste modo que, junto ao aumento da utilização de blocos 

intertravados para pavimentação, cresce também os esforços relacionados à 

normatização dos mesmos, buscando determinar especificações necessárias 

para que o produto final atenda aos requisitos de qualidade e segurança 

exigidos. 

2.3 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE BCP 

2.3.1 Estrutura da Pavimentação  

De acordo com Cruz (2003), a pavimentação com blocos de concreto 

intertravados é constituída por camadas de revestimento e base assentadas no 

subleito. A Figura 1 apresenta esta estruturação da pavimentação. 

Figura 1: Estrutura utilizada na aplicação de blocos de concreto para pavimentação

Fonte: Adaptado de Cruz, 2003. 

O revestimento de blocos apresenta resistência às tensões e cargas 

ocasionadas pelo tráfego de pessoas e veículos, de modo a proteger a camada 

de base dos efeitos desgastantes, bem como mantém baixos os teores de 

umidade da camada de base, possibilitando maior estabilidade ao sistema 

(CRUZ, 2003). 

A componente estrutural na execução da pavimentação é denominada 

camada de base, e é esta que recebe as tensões aplicadas sobre a camada de 
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revestimento de blocos. A funcionalidade da base é evitar que o subleito seja 

afetado pelas cargas externas, garantindo assim que possíveis deformações e a 

deterioração do pavimento não ocorram. Pode ser necessária ainda uma 

camada de sub-base, de acordo com a resistência mecânica, com o módulo de 

elasticidade da camada de base e do subleito, e com a magnitude das cargas a 

serem aplicadas sobre o pavimento. Além disso, considera-se a aplicação da 

sub-base ao se verificar a presença de material com diâmetro menor que 0,075 

mm na granulometria do subleito ou na constatação de variação constante no 

nível do lençol freático (CRUZ, 2003; SHACKEL, 1980). 

Segundo Cruz (2003), atualmente vem sendo utilizadas mantas geotêxtis 

na estruturação da pavimentação com blocos de concreto, com o principal 

objetivo de proteger as camadas conformadas abaixo de tal material.  

É requisitado ainda o confinamento lateral, representada por meios-fios 

ou sarjetas, os quais apresenta uma disposição de modo a suportar os esforços 

horizontais provocados pela camada de rolamento constituída pelos blocos 

(FIORITI, 2007). 

A estruturação da pavimentação com blocos de concreto intertravados 

segue a mesma utilizada nos demais meios de pavimentação, tanto nas 

características dos diversos materiais quanto nas especificações na 

conformação de todas as camadas (SHACKEL, 1980). 

2.3.2 Características do Intertravamento 

que os blocos adquirem para resistir aos movimentos de deslocamento 

individual, seja ele vertical, horizontal, de rotação ou de giração em relação a 

São conhecidos quatro tipos de intertravamentos, a saber: horizontal, 

vertical, rotacional e de giração. O travamento que acarretará na eficiência do 

pavimento será obtido quando insere-se algum tipo de contenção lateral, sendo 

os meios-fios os mais comuns. Quando se procede adequadamente o 

travamento dos Pavers, possibilita-se o mantimento das tensões no subleito 

dentro das especificadas por norma (SHACKEL, 1980; FIORITI, 2007).  
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O intertravamento horizontal é definido por Cruz (2003) como a 

capacidade dos blocos de resistirem ao deslocamento horizontal em relação aos 

blocos adjacentes. Segundo Fioriti (2007), este tipo de intertravamento é o mais 

utilizado nos dias atuais, apresentando-se como de fácil assentamento. Este 

nível de intertravamento é atingido, de acordo com Cruz (2003), ao se preencher 

as juntas entre os Pavers com o tipo apropriado de areia, a qual deve ser ainda 

bem compactada. A Figura 2 apresenta o intertravamento horizontal. 

Figura 2: Configuração do intertravamento horizontal

Fonte: Adaptado de Cruz, 2003 

Analogamente à definição do intertravamento horizontal, o 

intertravamento vertical apresenta-se como a resistência dos blocos ao 

movimento vertical em relação às peças vizinhas. Este é atingido por meio pela 

absorção dos esforços de cisalhamento pela inserção de areia como rejunte 

entre as peças atrelada à capacidade estrutural das camadas inferiores do 

pavimento (CRUZ, 2003). De acordo com Fioriti (2007), para se alcançar o 

intertravamento vertical, são utilizadas peças com encaixes reentrantes. Shackel 

(1980) salienta que tal tipo de configuração apresenta uma geometria mais 

complexa, resultando em maiores custos e dificultando a sua execução. Na 

Figura 3, pode-se observar as características deste tipo de intertravamento. 
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Figura 3: Configuração do intertravamento vertical

Fonte: Adaptado de Cruz, 2003 

 No que diz respeito ao intertravamento rotacional, este é definido como a 

impossibilidade de um bloco de efetuar o movimento de rotação, ou seja, girar 

em seu próprio eixo. O fator determinante para que possa ser alcançado este 

tipo de intertravamento é a espessura entre os Pavers, além do consequente 

confinamento efetuado pelas peças vizinhas (KNAPTON, 1996, apud CRUZ, 

2003). Uma vez que, segundo Cruz (2003), este fenômeno relaciona-se ao tipo 

e frequência de trânsito sobre os blocos, especialmente nas regiões de tensões 

radiais dos pneus de veículos, bem como em áreas de aceleração e frenagem, 

a sua ocorrência está associada, sobretudo, à natureza das juntas entre as 

peças. A Figura 4 mostra o esquema do intertravamento rotacional. 

Figura 4: Intertravamento rotacional

Fonte: Adaptado de Cruz, 2003. 

 Há ainda o intertravamento giratório, conforme a Figura 5, o qual 

apresenta-se como a incapacidade de as peças girarem em torno de seu próprio 
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eixo horizontal. Tido como um fenômeno de ocorrência incomum, tal movimento 

das peças pode ser evitado ao se aplicar uma camada de rejuntamento e 

deixando-se uma largura adequada para as juntas entre os blocos (FIORITI, 

2007). 

Figura 5: Movimento giratório dos blocos

Fonte: Hallack, 1998, apud Fioriti, 2007 

2.3.3. Tipos de Assentamento 

Segundo Cruz (2003), a disposição em que os blocos devem ser 

assentados definirá a aparência estética do pavimento, salientando ainda que, 

apesar de não haver um consenso entre os pesquisadores da área a respeito do 

melhor arranjo a ser realizado, considera-se que este influenciará na 

durabilidade do pavimento. Nas Figuras 6, 7, 8 e 9 são apresentados os tipos de 

arranjos mais utilizados na pavimentação com blocos de concreto. 

Figura 6: Arranjo do tipo espinha de 

peixe a 45º

Fonte: Cruz, 2003 

Figura 7: Arranjo do tipo espinha de 

peixe a 90º

Fonte: Cruz, 2003 
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Figura 8: Arranjo do tipo fileira

Fonte: Cruz, 2003 

Figura 9: Arranjo do tipo trama

Fonte: Cruz, 2003 

 De acordo com Fioriti (2007), o assentamento deverá ser realizado sem 

que haja o deslocamento dos blocos já posicionados, evitando-se ainda que se 

formem irregularidades na camada de assentamento. Ainda segundo o mesmo 

autor, o colocador trabalhará de modo a se manter sobre o local já pavimentado 

e assentar cada uma das peças individualmente, encostando o bloco nos demais 

já acomodados e movimentando-os para baixo de forma vertical, trabalho este 

que pode ser observado na Figura 10. Além disso, conforme Fioriti (2007), 

existem métodos mecanizados de colocação dos Pavers, os quais assentam 

grupos com mais de uma peça, ou então, fileiras inteiras de peças, conforme 

Figura 11. 

Figura 10: Assentamento manual dos 

blocos de concreto

Fonte: ABCP, 2011 

Figura 11: Assentamento mecanizado dos 

blocos de concreto

Fonte: Tiger-Stone, 2013 
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 Os BCP podem ser utilizados de diversas formas, como por exemplo em 

vias de rolamento (Figura 12), faixas de pedestre elevadas (Figura 13) 

pavimentação de passeio (Figura 14), entre outros. 

Figura 12: Aplicação de Paver no cruzamento de vias, Maringá  PR 

Fonte: O Autor 

Figura 13: Faixa elevada feita com Paver, Irati  PR 

Fonte: O autor 

Figura 14: Pavimentação de passeio, Irati - PR

Fonte: O Autor
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3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 CONCEITOS 

Os resíduos sólidos são definidos pela Lei Federal n°. 12.305/2010 como 

o material, a substância, o objeto ou o bem resultante das atividades humanas 

que são descartados, podendo estar presentes no estado sólido ou semissólido 

(BRASIL, 2010).  

Os resíduos são tidos popularmente como lixo, como o que não se 

necessita mais e pode-se descartar. Porém, atualmente, por conta das iniciativas 

de reciclagem, apenas a parcela definida como Resíduo deve ser encaminhada 

aos meios de disposição final. Segundo a Lei Federal n°. 12.305 (BRASIL, 2010), 

conceitua-se os rejeitos como a fração de resíduo que, depois de esgotadas 

todas as possibilidades de reutilização e reciclagem, não apresentam outra 

alternativa a não ser a disposição final ambientalmente adequada. 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 

Os resíduos sólidos podem ser classificados, de acordo com Monteiro 

(2001), a partir de sua origem e natureza. Já a NBR 10.004 (ABNT, 2004), 

considera os riscos que estes conferem ao ambiente e à saúde humana, sendo 

divididos em Classe I (resíduos perigosos), Classe II-A (resíduos não inertes) e 

Classe II-B (resíduos inertes). 

A classificação mais utilizada atualmente é a proposta pela Lei Federal 

n°. 12.305 (BRASIL, 2010), a qual institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Nesta, os resíduos são divididos como domiciliares, de limpeza urbana, 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, dos serviços públicos 

de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, 

agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração. Serão tratados a 

seguir os resíduos gerados nos domicílios, nos estabelecimentos comerciais e 

industriais que trazem em sua composição o material de interesse para o 

presente estudo, o plástico. 
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3.2.1 Resíduos Sólidos Domiciliares 

Os resíduos sólidos domiciliares são definidos pela PNRS (BRASIL, 

2010) como todos aqueles gerados nas atividades domésticas nas residências. 

Incluem-se nesta definição os resíduos orgânicos, gerados principalmente nas 

atividades de alimentação e representando, comumente, a maior parcela dos 

RSU, além de materiais recicláveis, tais como plástico, papel, vidro, entre outros, 

e de Resíduos provenientes de sanitários, como é o caso de absorventes, fraldas 

e papel higiênico. 

3.2.2 Resíduos Sólidos Comerciais 

Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), os resíduos sólidos comerciais são 

aqueles gerados nas atividades comerciais. Neste caso, são constituintes deste 

tipo de resíduo os materiais recicláveis, principalmente papel e plástico, além 

ainda de material orgânico proveniente de cantinas, restaurantes, entre outros, 

e de Resíduos, gerados nos sanitários de qualquer estabelecimento.  

3.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

Define-se como resíduo industrial aquele originado em estabelecimentos 

industriais, gerados tanto nos processos produtivos quanto nas demais 

instalações (BRASIL, 2010). Neste caso, tem-se resíduos Classe I e Classe II. 

Os resíduos perigosos inseridos na Classe I provêm dos processos ocorridos na 

Industria, os quais diferenciam-se de acordo com o tipo e porte da indústria. Já 

os resíduos Classe II-A (não inertes) serão gerados no caso da existência de 

cantina ou cozinha no estabelecimento, bem como nos banheiros, enquanto os 

resíduos Classe II-B também estão relacionados ao processo produtivo. 
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3.3 APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

3.3.1 Aplicação de Resíduos na Construção Civil 

Atualmente, as discussões acerca das questões ambientais tem 

ganhado notoriedade em todos os setores. Neste sentido, o setor da construção 

civil, o qual apresenta índices elevados de crescimento a cada ano, passou a 

incorporar os conceitos de sustentabilidade a fim de disputar no mercado as 

vantagens relacionadas ao marketing ambiental bem como auxiliar no processo 

de proteção e preservação dos recursos naturais, os quais encontram-se 

demasiadamente escassos. 

Sendo a construção civil considerada um dos setores com maior 

consumo de recursos naturais e que causa grandes impactos ambientais, a 

utilização de resíduos como matéria prima vem no intuito de reduzir os prejuízos 

causados bem como de diminuir as quantidades de recursos extraídos do meio. 

Atrelado às questões ambientais, está o fator econômico, uma vez que a 

incorporação de resíduos na produção de materiais de construção alternativos 

podem diminuir os custos relacionados aos mesmos (FIORITI; INO; AKASAKI, 

2007). 

De acordo com Pagnussat (2004), os principais materiais residuais aptos 

de serem utilizados na construção civil são as escórias provenientes da indústria 

metalúrgica, cinzas volantes e pesadas resultantes de processos de combustão, 

resíduos gerados no próprio setor de construção e demolição, Resíduos da 

indústria mineradora, lodo advindo de estações de tratamento de efluentes, além 

dos resíduos sólidos urbanos em geral. Neste sentido, salienta-se ainda que tais 

materiais podem ser adicionados na forma de agregados para asfalto e concreto, 

em tijolos e cerâmicas, bem como na construção de aterros, barragens e base 

para pavimentação de estradas. 

Para que se demonstre a importância e a necessidade de incorporação 

de resíduos como material alternativo na construção civil Pagnussat (2004) 

recomenda o questionamento acerca do impacto ambiental causado pelo 

resíduo em questão assim como a comparação entre o impacto causado pela 

utilização do subproduto e da matéria prima original na produção de materiais de 
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construção, destacando-se ainda que a avaliação de tais impactos deverá 

compreender todo o ciclo de vida do resíduo, como mostrado na Figura 15. 

Figura 15: Ciclo de vida dos resíduos a ser avaliado no caso de utilização destes na 

Indústria da Construção Civil

Fonte: Adaptado de Pagnussat, 2004. 

Segundo Pagnussat (2004), os pré-requisitos a serem verificados antes 

da utilização de resíduos em blocos de concreto são: necessidade de mínimo 

investimento em equipamentos adicionais àqueles já utilizados na produção, 

tecnologia de produção de fácil assimilação e trabalhabilidade coerente sem que 

haja alterações prejudiciais às propriedade mecânicas dos blocos. 

3.3.2 Estudos de Incorporação de Resíduos em Blocos de Concreto para 

Pavimentação 

Em busca do aproveitamento de resíduos na construção civil, diversos 

estudos despontam como importantes na utilização de diferentes materiais 

desse gênero na produção de blocos de concreto para pavimentação em 

substituição aos diversos componentes originais. 

No estudo de Fioriti (2007), incorporou-se resíduo de borracha de pneus 

em blocos de concreto para pavimentação intertravada, nas proporções de 8, 10, 

12, 15 e 20% em volume. Os resultados obtidos indicaram uma redução na 

resistência à compressão dos blocos com incorporação de resíduos, quando 

comparados aos sem resíduo. Quanto à absorção de água, os resultados não 

permitiram afirmar que tal propriedade foi afetada negativamente. Nos ensaios 

de resistência à abrasão, foi possível verificar a possibilidade de utilização dos 

blocos em ambientes de baixa solicitação. Desta forma, o autor concluiu, através 

dos ensaios realizados, que os blocos de concreto para pavimentação com 
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incorporação de borracha de pneu são viáveis de utilização em locais com 

solicitações leves, como ciclovias, condomínios residências, calçadas, etc. 

Já Amadei (2011) utilizou Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

provenientes do município de Juranda  PR, para a substituição do agregado 

miúdo natural, permutando valores de 25 a 50%, na produção de Pavers. Sendo 

os BCP submetidos às análises previstas na NBR 9780 (1987a), verificou-se que 

a substituição de 25% foi a única proporção que atingiu o previsto na norma, 35 

MPa. No entanto, a autora enfatiza que os índices de 30 e 35% também 

apresentarem valores satisfatórios, mesmo não atingindo a resistência à 

compressão prevista.  

No trabalho de Franco (2011) foram utilizados resíduos de jateamento 

substituindo o agregado miúdo na produção do BCP. Tais resíduos foram 

incorporados por meio da técnica de solidificação/estabilização, caracterizando-

os quanto às suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Foram utilizadas 

proporções de 5, 10, 15, 20 e 25% de Poeira de Jateamento (PJ), bem como 

blocos referência (sem adição dos resíduos), sendo observado que os Pavers 

produzidos com a PJ nas proporções de 5% e 15% apresentaram valores de 

resistência à compressão acima do limite estabelecido pela ABNT e considerável 

redução na absorção de água, em comparação aos blocos de referência. 

Altoé (2012) utilizou resíduos de pneu e cinza de bagaço de cana-de-

açúcar (CBC), como alternativa para substituição parcial do agregado miúdo na 

produção dos blocos. Ao analisar as principais características (resistência à 

compressão, absorção de água e resistência à abrasão) dos blocos produzidos, 

a autora observou que a CBC mostrou-se como um resíduo viável para a 

substituição do agregado, por apresentar melhora nas características analisadas 

em comparação com o traço sem tal resíduo, enquanto os resíduos de pneus 

não apresentaram resultados favoráveis à substituição. Porém, ao se utilizar a 

borracha em conjunto com a CBC, os Pavers apresentaram resultados 

satisfatórios. 
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4 PLÁSTICO  

4.1 CONCEITOS 

São definidos como materiais plásticos os artefatos produzidos a partir 

de resinas sintéticas, provenientes de fontes distintas, como por exemplo, do 

petróleo. Este tipo de material vem substituindo os materiais convencionais na 

produção dos mais diversos bens, por conta do seu menor custo e por sua 

funcionalidade (PIVA; WIEBECK, 2011).  

A composição do plástico apresenta-se como a conformação de 

monômeros, resultando em uma macromolécula denominada polímero 

(CETESB, 2011). 

Inserida na cadeia petroquímica, o setor de transformação de plásticos 

é tido como o terceiro elo da mesma. Trata-se da transformação de resina 

termoplástica, a qual pode encontrar-se na forma de grânulos, pellets, entre 

outras, em diversos produtos plásticos, por meio de processos tais como injeção, 

sopro, extrusão, sendo a extrusão o processo produtivo mais difundido no setor, 

utilizado em cerca de 60% do total de operações de transformação do plástico 

(CETESB, 2011). 

A indústria de produtos plásticos apresenta uma tendência de expansão 

expressiva desde o ano de 2000. Em 2009, o consumo de artefatos plásticos 

ultrapassou 500 mil toneladas. Tal fato se deve principalmente à sua preferência 

como produto para embalagens, além do avanço tecnológico do processo de 

produção, trazendo o plástico em substituição a materiais mais onerosos 

(SEBRAE, 2006; ABRELPE, 2010). Segundo CETESB (2011), inserem-se neste 

setor mais de 11 mil empresas, sendo o consumo anual médio per capita de 

plástico no Brasil, atualmente, de cerca de 30 kg/hab.dia, enquanto em outros 

países, como Europa e Estado Unidos, este número é ainda maior, girando em 

torno de 100 kg/hab.dia. 

As propriedades de bom isolante térmico-acústico, não condução de 

eletricidade, quimicamente inerte, leve, resistente e flexível conferem ao plástico 

a importância que se nota, principalmente no que diz respeito ao 

acondicionamento de alimentos, medicamentos, produtos químicos, bebidas, 

entre outros (SEMA, 2005). De acordo com Subramanian (2000), além da ampla 
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utilização do plástico em embalagens, este material é empregado ainda na 

fabricação de componentes automotivos, na indústria de comunicação e de 

eletrônicos, bem como nos sistemas alternativos de energia, como as células 

combustível e os sistemas de energia solar. 

Sendo os plásticos, juntamente com o papel, os principais componentes 

recicláveis dentre os resíduos sólidos urbanos, a sua baixa biodegradabilidade 

faz com que sua vida útil possa ser aumentada por meio da reciclagem, 

reduzindo-se assim a necessidade de utilização de matéria prima virgem na 

produção de alguns tipos de produtos (PACHECO; RONCHETTI; MASSANET, 

2012). 

4.2 CLASSIFICAÇÃO 

Segundo Piva e Wiebeck (2011), os plásticos dividem-se em dois 

grandes grupos: termoplásticos e termofixos. Enquanto os termoplásticos 

passam por aquecimento e resfriamento sem sofrer alteração em suas 

características físicas, os termofixos são aqueles que, uma vez conformados, 

não poderão ser alterados fisicamente, por não se fundirem novamente. De 

acordo com dados coletados por Magalhães (2010), do total de plástico 

consumido no Brasil, 20% é representado pelos plásticos termofixos, e 80%, 

pelos termoplásticos. 

Dentre os principais polímeros plásticos, citam-se: polietileno tereftalato 

(PET), polietileno de alta densidade (PEAD), policloreto de vinila (PVC), 

polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), poliestireno (PS), 

entre outros (EVA, PA, PC). Estes são apresentados no Quadro 1, bem como 

algumas de suas características e as suas formas usuais. 
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Quadro 1: Características e utilização dos principais tipos de plástico

Polietileno tereftalato (PET)  São plásticos transparentes, 
inquebráveis e leves. Utilizado principalmente na fabricação de 
embalagens para produtos alimentícios, produtos de limpeza, 
produtos farmacêuticos e cosméticos. 

Policloreto de vinila (PVC)  Utilizado em tubos, conexões, cabos 
elétricos e materiais de construção  janelas, portas, forros e 
esquadrias , por apresentar elevada rigidez, impermeabilidade e 
resistência à temperatura. O PVC também pode ser aplicado na 
fabricação de tecidos, brinquedos, frascos para cosméticos, e peças 
para eletrodomésticos. 
Polietileno de baixa densidade (PEBD)  Leve, flexível e 
transparente, é utilizado na fabricação de fios e cabos para televisão 
e telefone, sacaria industrial, tubos de irrigação, mangueiras, 
embalagens flexíveis, embalagens longa vida, entre outros. 

Polipropileno (PP)  Por apresentar como características principais 
a resistência à mudança de temperatura, brilho e rigidez, o 
polipropileno é usualmente aplicado em embalagens para alimentos, 
produtos têxteis e cosméticos, tampas de refrigerante, copos 
descartáveis, garrafões de água mineral, produtos hospitalares 
descartáveis, tubos para água quente, autopeças, e fibras para 
tapete. 
Poliestireno (PS)  entre os produtos fabricados com este tipo de 
plásticos estão os eletrodomésticos, copos descartáveis, materiais 
para construção civil, autopeças, frascos diversos, brinquedos, 
aparelhos eletrônicos, etc. Apresenta como principais 
características a leveza e a rigidez. 

A última classe representa os demais polímeros que não se 
enquadram nas já citadas classificações. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011. 

4.3 RECICLAGEM 

A maior utilização do plástico no mercado consumidor traz como 

consequência o aumento na geração de resíduos relacionados a este. Segundo 

ABRELPE (2010) e CEMPRE (2010), a quantidade de resíduos plásticos 

representa de 6 a 10% das 60.868.080 ton/ano de resíduos sólidos gerados no 

Brasil, o que resulta em aproximadamente 500 mil ton/ano. 
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Considerando o plástico como 100% reciclável, buscam-se métodos de 

reciclagem deste para que os impactos causados ao ambiente pelos seus 

resíduos sejam minimizados. Porém, a principal dificuldade neste sentido é que 

os materiais plásticos são produzidos a partir do agregado de diversos 

componentes, existindo, assim, a necessidade de separação dos diferentes tipos 

de plásticos que demonstram-se incompatíveis entre si em um mesmo produto. 

Além disso, outros fatores limitantes da reciclagem do plástico encontram-se na 

falta de subsídios destinados a tal fim e nas deficiências da coleta seletiva 

(SEMA, 2005). 

A reciclagem é definida pela Lei Federal n. 12.305 (BRASIL, 2010) como: 
Processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-
químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos 
ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se 
couber, do SNVS e do Suasa. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), 

reciclar. Neste sentido, prima-se pela redução na geração de resíduos e na 

reutilização dos mesmos e, quando não for mais possível, enviar os mesmos 

para reciclagem, para que possam ser reintegrados no mercado. Além disso, a 

lei também prevê a logística reversa como instrumento de gestão, visando a 

restituição dos materiais no processo produtivo. O ciclo relacionado aos plásticos 

ao se considerar estes aspectos pode ser visualizado na Figura16. 

Figura 16: Fluxograma dos resíduos plásticos

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011 
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Embora não sejam quantificados os benefícios da reciclagem de 

plásticos, é sabido que esta acarreta na economia de combustíveis fósseis, uma 

vez que os plásticos reciclados podem complementar a produção ou até 

artir de tais combustíveis, bem como 

que a energia utilizada na produção de plásticos a partir do material reciclado 

pode ser menor que a consumida na produção do mesmo a partir de matérias 

primas virgens. Além disso, é visível a redução do volume de resíduos sólidos 

urbanos encaminhados aos aterros sanitários (SHENT; PUGH; FORSSBERG, 

1999). 

4.3.1 Tipos de Reciclagem 

De acordo com Pacheco, Ronchetti e Massanet (2012), a reciclagem 

pode ser química, energética e mecânica.  

A reciclagem mecânica, tido como o processo mais conhecido e 

utilizado, pode ser definida como a conversão dos resíduos plásticos para a 

forma de grânulos, objetivando a sua reutilização no fabrico de novos produtos 

plásticos. A matéria prima a ser utilizada neste tipo de reciclagem pode ser 

proveniente tanto da coleta seletiva de resíduos oriundos do consumo doméstico 

e/ou comercial, chamados de materiais pós-consumo, quanto do setor industrial, 

entendidos como o material pré-consumo, apresentando-se como exemplos 

borras e materiais resultantes da limpeza de reatores na indústria petroquímica, 

bem como resíduos da varrição de fábrica, aparas, refugos, entre outros (AL-

SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2009; CETESB, 2011; PACHECO; RONCHETTI; 

MASSANET, 2012). 

Segundo Al-Salem, Lettieri e Baeyens (2009), a reciclagem mecânica só 

pode ser realizada com plásticos contendo apenas um polímero, como o PP por 

exemplo, uma vez que, quanto mais complexa a estrutura do resíduo plástico, 

mais difícil será promover sua reciclagem mecânica. 

No que diz respeito à reciclagem energética (Figura 17), essa pode ser 

entendida como o processamento térmico dos plásticos, resultando na 

recuperação de sua energia. Recomenda-se a utilização de tal metodologia 

somente após terem se esgotado todas as alternativas de reutilização deste tipo 
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de resíduo, salientando que a mesma é pouco utilizada no Brasil (CETESB, 

2011; PACHECO; RONCHETTI; MASSANET, 2012).  

Figura 17: Etapas da reciclagem energética do plástico

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011 

Quanto à reciclagem química (Figura 18), a mesma consiste no processo 

de despolimerização do plástico, com o objetivo de recuperar os componentes 

químicos individuais do material, entendidos como monômeros de elevada 

pureza. Desta forma, os constituintes petroquímicos básicos do plástico poderão 

ser utilizados na fabricação de novos produtos plásticos de alta qualidade 

(SUBRAMANIAN, 2000; CETESB, 2011; PACHECO; RONCHETTI; 

MASSANET, 2012). 

Figura 18: Etapas da reciclagem química do plástico 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011 
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4.3.2 Etapas da Reciclagem Mecânica 

De acordo com CETESB (2011), são definidas como etapas da 

reciclagem mecânica de materiais plásticos, apresentadas na Figura 19: 

a) Separação: consiste no processo de identificação dos diferentes tipos de 

plásticos, de acordo com a classificação exposta no Quadro 1. Tal etapa é 

considerada relevante, uma vez que a contaminação do material reciclado por 

plásticos tidos como incompatíveis pode trazer prejuízos à qualidade do produto 

final. A separação pode ser realizada por diversos métodos, como o Teste de 

Chama e a Classificação por densidade, entre outros. 

b) Moagem: definida como o processo de trituração do material plástico, 

resultando em fragmentos de menor tamanho. Pode ser necessária, junto à 

etapa de moagem, a lavagem do material, para retirada de impurezas. 

c) Homogeneização: etapa na qual o excesso de água é extraído do material, 

para que, com a utilização de misturadores com resistências elétricas, os quais 

agem de forma a aquecer e homogeneizar os materiais adicionados. 

d) Aglutinação: além de ser finalizada a secagem do material, na aglutinação o 

mesmo é compactado, de modo a reduzir-se seu volume. 

e) Extrusão: basicamente consiste no derretimento do polímero colocado em um 

alimentador, geralmente um funil que dá acesso a canhão onde estão localizadas 

resistências que aquecerão os polímeros em temperaturas variando entre 80° C 

a 250° C, suficientes para derretimento dos grânulos do polímero, o material 

plástico é conduzido dentro deste canhão por uma rosca helicoidal e 

pressionados em uma matriz que dará forma ao polímero derretido (LOPES, 

2005). 

f) Granulação: o produto conformado pelas máquinas extrusoras é fragmentado 

em um equipamento granulador, obtendo-se como resultado grão plásticos 

denominados pellets. 



44 

Figura 19: Etapas da reciclagem mecânica do plástico

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011. 

Após as etapas descritas, o material plástico reciclado encontra-se apto 

a seguir para a indústria de transformação, a partir de onde poderá ser 

reaproveitado internamente, ou então será utilizado na produção de bens de 

consumo, voltando assim ao mercado consumidor na forma de novos produtos. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

5.1.1 Agregado Miúdo 

O agregado miúdo é proveniente da região de Umuarama  PR, o qual 

na grande maioria das vezes é proveniente de rios, coletado por meio de 

unidades extratoras de areia. 

Foi utilizado como agregado miúdo para este trabalho o que é 

comercialmente vendido como areia média, Figura 20, para a caracterização do 

agregado, este foi submetido a análises de Massa Unitária segundo a NBR NM 

045 (ABNT, 2006), Massa Específica, NBR NM 52 (ABNT, 2009a) e 

Composição Granulométrica, NBR NM 248 (ABNT, 2003c). 

Figura 20: Agregado Miúdo. 

Fonte: O autor 

5.1.2 Agregado Graúdo 

Como agregado graúdo foi utilizado pedra britada originaria da região de 

Umuarama  PR, a qual comercialmente é revendida como Brita n° 1, Figura 21, 

este agregado é composto por mineral de origem basáltica. Tal agregado foi 

submetido a analises de Composição Granulométrica, Massa Especifica e 
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massa unitária, com base nas normas NBR NM 248 (ABNT, 2003c), NBR NM 53 

(ABNT, 2003b) e NBR NM 045 (ABNT, 2006), respectivamente. 

Figura 21: Agregado Graúdo. 

Fonte: O Autor 

5.1.3 Resíduo de Plástico 

5.1.3.1 Origem do material 

Os polímeros utilizados são provenientes de uma empresa de 

reciclagem de plástico, domiciliada na cidade de Maringá  PR. Tal empresa 

recebe resíduos plásticos de unidades de triagem de resíduos domiciliares e 

também resíduos industriais não contaminados, ou seja, os polímeros 

processados são classificados segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004) como 

resíduos classe II  A, não inertes. Segundo dados coletados na empresa de 

reciclagem, aproximadamente 17% de todo o material plástico recebido é 

considerado Resíduo após o processo de reciclagem. 

Os polímeros, Figura 22, são o resíduo do processo de reciclagem, 

foram coletados na Peneira, Figura 23, do sistema de tratamento de efluentes. 

Após a limpeza dos sistema de tratamento este Resíduo é encaminhado a um 

aterro industrial, pois não pode ser utilizado no processo de produção de pellets 

plásticos, destinados a indústria de transformação, isto acontece pois o material 

apresenta vários tipos de polímeros. 
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Figura 22: Resíduo plástico da 

peneira. 

Fonte: O autor 

Figura 23: Peneira. 

Fonte: O autor

5.1.3.2 Caracterização do material coletado 

O material plástico coletado passará por uma caracterização, para que 

seja estipulada a porcentagem de cada tipo de plástico presente no material. 

Esta caracterização se dará pela densidade de cada polímero, este método foi 

escolhido pela sua simplicidade e viabilidade econômica. O procedimento de 

analise deve ser feito da seguinte forma: 

a) O material deve ser triturado até a formação de grãos com diâmetro 

médio de 20 mm. Esta etapa pode não ser necessária, pois como vimos na 

Figura 19, este material geralmente vem com diâmetro necessário para a 

análise; 

b) Serão preparadas soluções aquosas com densidades de 1g/cm³, 

1,2g/cm³, 0,93 g/cm³ e 0,91 g/cm³; 

c) Para soluções de densidade abaixo de 1,0 g/cm3 serão utilizadas 

misturas com álcool etílico; para densidade acima de 1,0 g/cm3 adicionar-se-á à 

água cloreto de sódio (sal de cozinha) ou cloreto de cálcio (CaCl2);

d) O material amostral deve ser colocado nas soluções aquosas para 

que ocorra a separação segundo a Figura 24. 
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Figura 24: Separação do plástico por diferença de densidade.

Fonte: Piva e Wiebeck, 2011. 

Após essa separação, a quantidade de cada tipo de plástico será pesada 

e, por meio da Equação 1, será estipulada a porcentagem de cada tipo de 

plástico presente na amostra de Resíduos de plásticos coletada. 

     (1) 

Onde: 

 porcentagem de um determinado tipo de plástico; 

 Massa do plástico;  

 Massa total da amostra; 

Para a caracterização do resíduo deve-se utilizar 5% do total da amostra, 

após a observar a variabilidade do material apresentado optou-se em trabalhar 
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com PEAD e PP, pois o resíduo estudado apresenta grande quantidade destes 

materiais, ainda se torna interessante a utilização dos mesmos em virtude de 

apresentarem um ponto de fusão partir de 160°C o que evitará que em dias muito 

quentes os blocos venham derreter pela incidência solar. 

5.2 EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DO PAVER

Em virtude da utilização dos agregados juntamente com o plástico, não 

seria possível a moldagem do Pavers em extrusoras convencionais, para que 

fosse possível esta moldagem se idealizou-se de uma forma para efetuar tal 

procedimento, por isso foi desenvolvido um equipamento para este fim. 

Para a concepção deste equipamento foram respeitadas algumas 

variáveis presentes no processo de extrusão, sendo estas de suma importância 

para o êxito no processo de moldagem, estas variáveis são: 

a) Temperatura de Fusão, o material utilizado na produção deveria 

suportar a temperatura necessária para que o plástico alcançasse a 

Fusão Cristalina; 

b) Movimentação continua da massa, este procedimento se faz 

necessário para que o calor aplicado no processo de fusão atinja toda 

a massa produzida, evitando assim falhar no derretimento; 

c) Monitoramento da temperatura, se faz necessário para que não 

ocorram oscilações no processo, garantindo um padrão continuo, 

além evitar que o material não atinja o ponto de fusão necessário; 

d) Formação de Gases, em alguns casos observou-se a produção de 

uma quantidade de gás no processo de fusão; 

A temperatura de fusão é diferente entre os tipos de plásticos, Segundo 

Alcântara (1995) o processo de fusão dos plásticos presentes nos RSU deve 

operar na faixa de 50 a 210°C, já Peacock (2000) apresenta a faixa de 

temperatura de fusão cristalina entre 74 a 265°C, segunda a Tabela 1. 
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Tabela 1: Temperatura de fusão dos principais tipos de plásticos

Plástico Temperatura (°C) 
PEBD 
PEAD 
PET
PS
PU

EVA
PVC
PP

98  115 
125  132 
212  265 
74  110 
75  137 
103  110 
75  105 
160  175 

Fonte: Adaptado de Peacock (2000)

Como os plásticos selecionados para a confecção dos Pavers foram o 

PEAD e o PP, seria necessário que o equipamento suportasse temperaturas de 

até 176°C, não podendo ser de qualquer material, optou-se pela utilização de 

aço temperado como elemento principal na composição do equipamento.  

Faz-se necessária a inserção de calor para que ocorra a fusão foi 

utilizado a chama produzida em um fogareiro queimando GLP, este processo 

apresenta altas temperaturas e por isso faz-se necessário a utilização de 

Equipamento

Regulamentadora NR 6. 

Para distribuição igualitária do calor sobre o plástico a ser fundido se faz 

necessário a utilização de um revolvedor de massa, item que se apresenta nas 

extrusoras convencionais com a implantação de uma peça helicoidal ou também 

chamada rosca sem fim, levando em consideração esta estrutura deve ser 

instalada um sistema de pás no aparelho para que ocorra processe semelhante 

a extrusora, propiciando uma mistura mais homogenia e uma melhor distribuição 

de calor na massa. 

O equipamento deverá possuir volume que comporte a produção de 9 

Paver por etapa, tendo em vista a padronização do processo, já que os Pavers

serão enviados para análises, este procedimento reduzirá a probabilidade de 

erros. Estima-

produção mínima necessária, por isso deve-se respeitar um volume interno na 

câmara de fusão e mistura dos compostos de no mínimo 0,02 m³. 
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5.3 PRODUÇÃO DOS PAVERS

5.3.1 Dosagem e Moldagem 

Para produção dos Pavers foram estipulados alguns traços, partindo de 

composições de 100% plástico e 0% de agregado sendo posteriormente 

substituindo a parte plástica por até 50% dos agregados, com o objetivo de 

verificar se a adição de agregados implicará em alterações nas características 

físicas dos Pavers. No processo de substituição de agregado foi previamente 

estipulada uma relação entre agregados miúdos e graúdos, para a elaboração 

deste traços embasou-se em traços já utilizados em trabalhos com concreto 

tradicional, este processo foi feito para se analisar o comportamento de 

diferentes doses de agregado na produção dos blocos, estas substituições e 

relações em agregados estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Dosagem dos Pavers

Plástico (%) Traço Identificação 
Relação

Agregado 
Miúdo : 
Graúdo 

Agregado (%) 

Miúdo Graúdo 

100 T0 P * 0,0 0,0 

90 T10 
2.1 1:1 5,0 5,0 
2.2 2:1 6,7 3,3 
2.3 1:2 3,3 6,7 

75 T25 
3.1 1:1 12,5 12,5 
3.2 2:1 16,67 8,3 
3.3 1:2 8,3 16,67 

50 T50 
4.1 1:1 25 25
4.2 2:1 33,34 16,66 
4.3 1:2 16,66 33,34 

* Não existe relação, pois não haverá substituição. 

Fonte: O autor 

Os Pavers serão moldados com as dimensões de 95 mm largura, 190 

mm de comprimento e 80 mm de espessura, respeitando a relação exigida pela 

NBR 9.781 (ABNT, 2013) entre comprimento/largura igual a 2 (dois), para que 

possam ser assentadas em fileiras ou espinha de peixe. 

As formas deverão ser confeccionadas individualmente em metal e 

apresentar um fundo falso para facilitar a retirada dos blocos após resfriamento, 
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cada batelada deverá produzir 9 Pavers, número recomendado pela NBR 9.781 

(2013) para suprir a necessidade de blocos para análise, segundo Tabela 3. 

Tabela 3: Amostragem para ensaios

Analises Número de amostras 

Inspeção Visual 6* 

Absorção de Água 3 

Resistencia a Compressão 6 

* Peças amostradas podem ser utilizadas para ensaios de 
resistência a compressão; 

Fonte: NBR 9.781 (ABNT, 2013). 

Após a desmoldagem os Pavers serão pesados e medidos para que seja 

calculada a massa especifica média dos mesmo, por meio da Equação 2. 

        (2)

Onde: 

 Massa especifica; 

 Massa; 

 Volume; 

5.3.2 Ensaio de Resistência à Absorção de Água 

O procedimento para análise de absorção de água seguirá o padrão 

metodológico proposto pela NBR 9.781 (2013), como a norma prevê tal ensaio 

para blocos de concreto, adaptou-se o procedimento para o presente trabalho. 

Tendo em vista que que os blocos são produzidos em temperatura média de ± 

250°C, não apresentarão umidade após serem produzidos, por isso não 

necessitarão de um tempo de cura de 28 dias, então será respeitado um período 

de 24 horas, tempo mais que necessário para resfriamento do corpo de prova. 
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O procedimento analítico para absorção de água será conduzido da 

seguinte forma: 

 São selecionados 3 corpos de prova e limpos com o auxílio de uma 

escova macia; 

 Como o processo de fabricação dos blocos é feito a quente (± 

250°C), não existirá água no mesmo, com isso após limpo será pesado, 

individualmente, em balança com precisão de 0,1g, com isso se obterá o m1;

 Imergir os corpos selecionados em água potável em uma 

temperatura de (23 ± 5)° C, em um período de 24 horas; 

 Após concluído o período pré-determinado, drenar o corpo de 

prova sobre uma tela metálica por 1 minuto, e remover a água superficial 

identificada visualmente com o auxílio de um pano úmido. 

 Pesar individualmente o corpo de prova, e anotar o valor 

encontrado (m2), este procedimento deve ser repetido a cada 2 horas, até que a 

diferença não seja superior a 0,5% entre duas determinações sucessivas. 

A absorção de água de cada corpo de prova será calculado através da 

Equação 3. 

           (3) 

Onde: 

Absorção de água; 

Massa do corpo de prova seco; 

 Massa do corpo de prova saturado 

5.3.3 Ensaio de Resistência à Compressão 

Este ensaio pode ser considerado com o mais importante na produção 

de Pavers, pois este parâmetro é o principal observado pelas normas nacionais 

e internacionais, e será o fator chave para a possível utilização proposto por este 

trabalho. No presente trabalho é proposta uma nova tecnologia para produção 

de tais blocos os quais estão sendo amplamente utilizados, observando se a 
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utilização do cimento para produção dos mesmos pode ser substituída por um 

material alternativo. 

Para tal ensaio foram observados os parâmetros estabelecidos pela 

NBR 9.781 (2013), onde as peças devem apresentar as seguintes condições no 

momento do ensaio: 

 Os corpos de prova devem estar saturados em água a (23±5)° C, 

por no mínimo 24 horas; 

 As superfícies de carregamento deverão ser retificadas (capeadas) 

antes do ensaio. 

A velocidade de carregamento do teste deve ser entre 750 e 350 kPa/s, 

até que o corpo de prova venha a romper completamente. A determinação da 

resistência a compressão de cada corpo de prova será expresso em MPa 

(megapascals), sendo esse o quociente entre a carga de ruptura em newtons (N) 

e a área de carregamento (mm²), esse quociente deve ser multiplicado pelo fator 

p, estabelecido na Tabela 4. 

Tabela 4: Fator multiplicativo p

Espessura nominal da 

peça (mm) 
p

60 0,95

80 1,00

100 1,05

Fonte: NBR 9.781 (ABNT, 2013) 

A determinação da resistência à compressão estimada será obtida 

através da Equação 2. 

    (3) 
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       (4)

Onde: 

= Resistência média das peças (MPa); 

= Resistência característica estimada à compressão (MPa); 

= Desvio-padrão da amostra (MPa), Equação 4; 

= Coeficiente de Student (Tabela 4); 

= Resistência individual das peças ensaiadas de acordo com a NBR 

9.781 (ABNT, 2013); 

 = Número de peças. 

Tabela 4: Coeficiente de Student 

Fonte: NBR 9.781(ABNT, 2013) 
*Nível de Confiança de 80%

N° de peças da amostra t

6 0,920 

7 0,906 

8 0,896 
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6 RESULTADOS 

6.1 AGREGADO MIÚDO 

Para produção dos Pavers utilizou-se a areia média como agregado 

miúdo, a qual foi submetida aos ensaios de Massa Específica, de acordo com a 

NBR NM 52 (ABNT, 2009a), Massa Unitária, em concordância com a NBR NM 

045 (ABNT, 2006) e Composição Granulométrica, como prescrito pela NBR NM 

248 (ABNT, 2003c), resultando nos valores apresentados da Tabela 5. Os 

valores encontrados no processo de composição granulométrica são 

apresentados na Figura 25, de acordo com a porcentagem retida em cada 

peneira. 

Tabela 5: Característica do agregado miúdo

Característica Valor Unidade
Massa Unitária 1,52 g/cm³ 

Massa Especifica  2,37 g/cm³ 
Diâmetro Máximo 1,2 mm 
Modulo de Finura 1,38 - 

Fonte: O Autor 

Figura 25: Distribuição granulométrica do agregado miúdo 

Fonte: O Autor 
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6.2 AGREGADO GRAÚDO 

Como agregado graúdo foi utilizada brita 1, que também foi submetida 

aos mesmos ensaios que o agregado miúdo, obedecendo o orientado nas 

normas NBR NM 53 (ABNT, 2009b), NBR NM 045 (ABNT, 2006) e NBR NM 248 

(ABNT, 2003c). Os resultados dos ensaios do agregado são expressos na 

Tabela 6, e os valores em porcentagem média da composição granulométrica 

são apresentados na Figura 26, demonstrando o comportamento da amostra. 

Tabela 6: Características do agregado graúdo

Característica Valor Unidade
Massa Unitária 1,45 g/cm³ 

Massa Especifica  2,75 g/cm³ 
Massa Especifica Aparente 2,62 g/cm³ 

Diâmetro Máximo 12,5 mm 
Modulo de Finura 2,42 - 

Fonte: O Autor 

Figura 26: Distribuição granulométrica do agregado graúdo 

Fonte: O Autor 

6.3 MATERIAL PLÁSTICO 

O material plástico foi coletado na empresa recicladora, já seco, e 

acondicionado em sacos. A total da amostra resultou em uma massa de 50 kg. 
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Em seguida, os resíduos foram espalhados em lona e homogeneizados, sendo 

coletada uma amostra de 5% (2,5 kg) do peso total. Em laboratório foram feitas 

soluções com densidades diferentes, como demonstrado no item 5.1.3.2, Figura 

23. As amostras foram separadas segundo a densidade, como pode ser 

observado na Figura 27, sendo posteriormente pesadas, o que resultou nas 

porcentagens referentes a cada tipo de plástico, apresentadas na Figura 29. 

Como o material é originário dos RSU, pode-se observar a existência de 

impurezas inseridas na amostra, como pedras e metais (Figura 28), as quais 

foram separadas e pesadas. 

Figura 27: Processo de separação por 

densidade 

Fonte: O Autor 

Figura 28: Impurezas presentes na 

amostra

Fonte: O Autor 

Figura 29: Distribuição da amostra 

Fonte: O Autor 
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Podemos observar que esta classificação de plástico do Resíduo ocorre 

pelo fluxo de trabalho da planta de reciclagem, ou seja, como o a quantidade de 

Resíduo gerado é proporcional a quantidade de plástico processado, e já que a 

planta de processamento trabalha com um tipo de plástico somente por vez, 

podemos atribuir a distribuição apresentada no gráfico acima ao maio 

processamento de PVC/PET nas datas anteriores a coleta das amostras. 

Para a retirada dos polímeros a serem utilizados (PEAD E PP) na 

moldagem dos blocos de prova, submeteu-se o Resíduo plástico ao processo de 

separação por densidade, em tanques com volume de 1m², foram utilizados três 

tanques, preenchidos com soluções de diferentes densidades, 1 g/cm³, 0,93 

g/cm³ e 0,91 g/cm³, separando os polímeros necessários, após esse processo 

de separação foram misturados 100 kg de PEAD e 100 kg de PP, 

homogeneizadas, ensacadas e reservadas para o processo de moldagem dos 

Pavers. 

6.4 EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DOS PAVERS

Levando em consideração as necessidades apresentadas para o 

processo de fusão e mistura dos traços elaborados confeccionou-se um 

equipamento cilíndrico (Figura 30) composto por uma câmara de fundição e uma 

tampa com interfaces para acomodação de instrumentos, este atendeu todas as 

necessidade de produção previstas.  Para a distribuição homogenia do calor 

optou-se pela utilização de uma placa de aço temperado de 6 mm de espessura, 

pois após o aquecimento desta o calor se espalhara por inteiro, atingindo assim 

toda a superfície da massa. 

Figura 30: Equipamento para Produção dos Pavers.

Fonte: O autor 
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Para seu correto dimensionamento foi calculado o volume útil, ou seja o 

volume necessário para a produção dos corpos a serem ensaiados, este cálculo 

se deu conforme a Equação 5. 

I

                         (5)

Onde: 

= Volume Útil;

= Diâmetro Interno do equipamento; 

= Altura Útil. 

Pela necessidade de instrumentos de segurança e controlo no processo 

de produção pois foi trabalhado com a massa sob determinada pressão e 

temperatura, optou-se pela confecção de uma tampa do mesmo material do 

corpo do equipamento, aço fundido de 6 mm, nesta foram adicionados 

componentes como: uma válvula de esfera metálica para alivio de preção de 

25,4 mm, Figura 32, e uma válvula de segurança para a pressão interna com 

regulagem de pressão (desarme em 3 atm), Figura 33. 

Figura 31: Válvula de alivio da 

pressão. 

Fonte: O autor 

Figura 32: Válvula de segurança 

regulável. 

Fonte: O autor
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Ainda na tampa foram adicionadas entradas para acomodação de um 

manômetro, Figura 34, para controle da pressão interna e de um termômetro, Figura 

35, para monitoramento da temperatura interna do equipamento, da massa do Paver. 

Figura 33: Local de colocação do 

manômetro. 

Fonte: O autor 

Figura 34: Local para colocação do 

Termômetro 

Fonte: O autor 

Ainda na tampa instalou-se uma estrutura crida para facilitar a higienização 

da , esta é composta por um eixo retilíneo com pás para proporcionar melhor 

mistura, Figuras 36 e 37, esta estrutura tem o comprimento exato para alcançar até o 

fundo da câmara de combustão, não deixando assim nenhuma área sem 

revolvimento.

Figura 35: Estrutura interna para mistura. 

Fonte: O autor 

Figura 36: Estrutura externa pra mistura. 

Fonte: O autor 

Após a usinagem do equipamento foi instalado o termômetro analógico, Figura 38, 

este apresenta limite máximo de medição em 300°C, e um intervalo confiança 

(estimado pelo fabricante) na leitura de ± 2°C. Ainda instalou-se um manômetro 
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analógico, Figura 39, para aferição da pressão interna. Após a conclusão na 

instalação de todos os elementos o equipamento foi acondicionado sobre um 

queimado de gás GLP, Figura 40, o qual conferiu o calor suficiente para a fusão, 

ficando instalado em um ambiente propício ao trabalho e em uma ergonomia aceitável, 

Figura 41. 

Figura 37: Termômetro analógico 

Fonte: O Autor 

Figura 38: Manómetro 

Fonte: O Autor 

Figura 39: Aquecimento 

Fonte: O Autor 

Figura 40: Instalação completa do 

equipamento 

Fonte: O Autor 

6.5 MOLDAGEM 
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Seguindo os traços estipulados anteriormente, foram feitas as misturas com a 

utilização de uma balança analítica calibrada, onde se substituía em massa o 

montante do plástico pelo agregado. Após a separação das porções a serem 

colocadas no traço, foi efetuada a mistura do material à frio, posteriormente este 

material foi colocado no equipamento onde se deu o processo de fusão, por meio de 

aplicação de caloria com o auxílio de um queimador utilizando como combustível GLP.  

O processo de fusão demorou em torno de 1 hora, período onde se mexia a 

massa constantemente pois era necessário uniformizar a aplicação de calor para uma 

melhor fusão e homogeneizar a massa, a temperatura foi mantida em 170°C em 

média, variando de 160 à 180°C, constantemente era aberta a válvula de liberação do 

gás formado na fusão, com o intuito de regular a pressão interna do equipamento, a 

qual chegou ao máximo de 2,5 atm. 

Após a conclusão da fusão do material este foi despejado nas formas 

metálicas, Figura 42 e 43, durante o processo de preenchimento das formas com o 

material derretido observou-se o aparecimento de bolhas de gás, Figura 44.  

Figura 41: Forma Metálica 

Fonte: O autor 

Figura 42: Preenchimento da Forma 

Fonte: O autor 



Figura 43:  Bolhas de gás no processo de Fusão 

Fonte: O Autor 

Os Pavers foram mantidos por um período de 2 horas nas formas, após este 

tempo os mesmos foram retirados, os corpos de prova sofreram redução em suas 

dimensões de aproximadamente 5 mm, redução segundo a Figura 45.  

Figura 44: Redução nas dimensões do Paver após resfriamento 

Fonte: O Autor 

Já com os Paver desenformados deu-se início ao processo de inspeção 

visual, onde notou-se que algum corpos de prova haviam sofrido processo de 

contração decorrente do resfriamento, onde o meio do bloco apresentava redução 

considerável, como demonstrado nas Figuras 46 e 47. 
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Figura 45: Redução por Contração 

Fonte: O Autor 

Figura 46: Redução Por Contração 

Fonte: O Autor 

O processo de desmontagem apresentou facilidade, pois o material após 

resfriado não adere a superfície metálica, ressaltamos que não houve a necessidade 

de nenhum tipo de aditivo para desenformar o bloco, o teste visual, ou seja de 

aparência, foi satisfatório, sendo que os corpos de prova não apresentaram nenhum 

defeito chamativo em sua maioria, exceto os demonstrados nas Figuras 46 e 47 

(acima), estes foram descartados para o processo de análise de resistência. 

Após o resfriamento dos corpos de prova os destinados ao ensaios de 

compressão foram pesados em balança analítica (Figura 48), e calculado o volume 

unitário com o auxílio de um paquímetro. 

Figura 47: Pesagem dos Corpos de Prova 

Fonte: O Autor 

Após o levantamento destes dados foi calculada a massa especifica média de 

cada traço dos corpos de prova, Tabela 6.  
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Tabela 6:  Massa Específica Média

Amostra Massa Especifica 
(g/cm³) 

P 0,87868 
2.1 0,91764 
2.2 0,87795 
2.3 0,86383 
3.1 0,87825 
3.3 0,90247 
3.2 0,96292 
4.1 0,13020 
4.2 0,17614 
4.3 0,15019 

Fonte: O Autor 

Comparando os resultados apresentados na Tabela 7, e a massa especifica 

em um bloco para pavimentação tradicional podemos afirmar que a redução é 

significativa, já que Amadei (2011) atribui para este fica em aproximadamente 2325,00 

kg/m³, demonstrando uma redução de aproximadamente 1400 kg/m³. Ainda podemos 

observar, na Figura 49, que o acréscimo da massa especifica no corpos de prova é 

resultado da adição de agregados a massa plástica. 

Figura 48: Massa Especifica Média 

Fonte: O Autor 

6.6 RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ÁGUA 

Os blocos foram submetidos ao ensaio de absorção segundo o padrão metodológico 

orientado pela NBR 9.781 (2013), 
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poderia ser previsto, pois o composto principal do Paver e o plástico, uma substancia 

apolar, o que repeliria a água, substancia polar. 

6.7 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

Foram submetidos os corpos de prova ao ensaio de compressão, em uma 

prensa marca EMIC modelo PC200, com transmissão de dados digitais (Figura 50), 

sendo efetuado o ensaio conforme o estabelecido pela NBR 9.781 (2013).  

Figura 49: Prensa utilizada para ensaios de resistência a compressão (laboratório de 

concreto UEM, campus de Umuarama) 

Fonte: O Autor 

A cada ensaio a prensa emite um relatório com a análise dos dados relativos 

ao grupo de corpos de prova, confeccionados com o mesmo traço, que foram 

amostrados, como pode ser observado na Figura 51, este relatório contem a média 

simples dos ensaios, o desvio padrão, o coeficiente de variação em porcentagem e o 

gráfico. 
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Figura 50: Relatório do Ensaio à Compressão 

Fonte: Prensa EMIC modelo PC200

As resistências obtidas nos diferentes tipos de traços, estão apresentadas na Tabela 

5. 
Tabela 5: Resultado do Ensaio a Compressão

Traço Média (Mpa) 
Bloco 100% Plástico P 9,179 

Bloco 90% Plástico 
2.1 9,96 
2.2 12,03 
2.3 15,42 
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Traço Média (Mpa) 

Bloco 75% Plástico 
3.1 8,503 
3.2 10,33 
3.3 17,89 

Bloco 50% Plástico 
4.1 6,436 
4.2 6,518 
4.3 11,4 

Fonte: O Autor 

Seguindo o cálculo de resistência média estimada dos Pavers, obtivemos uma 

redução média de 1,20 MPa comparando com a resistência média, esta redução 

acontece pois a formula (Formula 2)  estabelecida pela NBR 8791 (ABNT, 2013), leva 

em consideração o desvio padrão, e o coeficiente de Student com nível de confiança 

de 80%, ou seja, o traço que apresentou maior variabilidade no valor de resistência, 

consequentemente obteve um desvio padrão maior, resultando na queda do valor da 

resistência estimada, isto pode ser observado na Tabela 6.  

                  (2) 

Onde: 

 Resistencia Característica Estimada à compressão (MPa); 

 Resistencia média das peças; 

 Coeficiente de Student; 

 Desvio Padrão. 
Tabela 6: Valores de Desvio Padrão e Médias Amostrais

Traço Média 
(Mpa) 

Desvio 
Padrão 

Resistencia a Compressão Estimada 
(Mpa) 

Bloco 100% Plástico P 9,179 1,545 7,76 

Bloco 90% Plástico 
2.1 9,96 1,51 8,57 
2.2 12,03 1,421 10,72 
2.3 15,42 1,653 13,90 

Bloco 75% Plástico 
3.1 8,503 0,9227 7,65 
3.2 10,33 0,8814 9,52 
3.3 17,89 1,204 16,78 

Bloco 50% Plástico 
4.1 6,436 1,319 5,22 
4.2 6,518 0,561 6,00 
4.3 11,4 2,042 9,52 

Fonte: O Autor 
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O traço 3.3 apresentou maior resistência a compressão, chegando ao valor 

de 16,78 MPa, sendo este o único acima de 15 MPa, valor aceitável para locais de 

trafego leve, como passeios públicos segundo Fioriti (2007). 

As análises mostraram que houve uma grande variação nas resistências dos 

diversos traços utilizados, à medida que foi aumentando a substituição da massa 

plástica, até o volume de 25% substituído, onde foi obtido o melhor resultado, no 

entanto o traço que teve metade de sua massa plástica substituída pelo agregado 

apresentou uma queda considerável na resistência. 

O comportamento dos traços pode é apresentado na Figura 52, onde também 

podemos observar a relação entre a Resistência a Compressão Estimada e a Média. 

Nesta Figura fica evidente a relação entre a queda da Resistência a Compressão 

Estimada em corpos de prova que apresentarão maior Desvio Padrão em sua 

amostragem. 

Figura 51: Relação ente a Resistencia a Compressão Media e a Estimada 

Fonte: O Autor 

A maior diferença é no traço T50, bloco 4.3, o qual apresentou um Desvio 

Padrão de 2,042, vemos este comportamento isoladamente na Figura 53. 
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Figura 52: redução da Resistência a Compressão estimada em Relação ao acréscimo do 

Desvio Padrão 

Fonte: O Autor 

Podemos atribuir tal queda na resistência, ou variabilidade na amostragem pois os 

corpos de prova que apresentaram menor resistência, apresentaram internamente 

vazios, Figura 54, ocasionados pelo acúmulo de gás no processos de resfriamento, 

este processo deverá ser analisado em trabalhos futuros. 

Figura 53: Vazios Internos 

Fonte: O Autor 

Os ensaios demonstram que a variação no traço de agregados foi conferindo 

maior resistência a compressão aos corpos de prova, Figura 55, podemos visualizar 
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que os traços testados não chegaram a um ponto onde a variação entre agregados 

causasse colapso na resistência, pois se torna claro ao se observar as Figuras, que 

existe uma tendência de crescimento. 

Figura 54: Comportamento das Médias nos diferentes traços 

Fonte: O Autor 

Em avalição aos gráficos plotados pela prensa, pode ser visto um 

comportamento diferente ao do concreto, os corpos de prova apresentaram uma 

tendência considerada plástica, isto pode ser notado na Figura 56 e 57, além desta 

característica apresentada nos gráficos durante o processo de rompimento foi medida 

a dilatação dos corpos de prova, estes acresceram em média 5 mm em largura e 5 

mm em comprimento com variações de ±1 mm. 

Figura 55: Comportamento Plástico observado no Bloco P 

Fonte: Prensa EMIC modelo PC200

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1:1 2:1 1:2

Re
sis

tê
nc

ia
  a

 C
om

pr
es

sã
o

Traços

Bloco 90% Plástico Bloco 75% Plástico Bloco 50% Plástico



73 

Figura 56: Comportamento Plástico observado no Bloco 3.2 

Fonte: Prensa EMIC modelo PC200
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos na fabricação do equipamento para 

produção do Paver, podemos afirmar que o mesmo atingiu os objetivos para os quais 

ele foi concebido, demonstrando um eficiência na distribuição do calor e mobilidade 

para a mistura e homogeneização da massa. Pode-se salientar também que os itens 

adicionais agregados ao equipamento como o termômetro e manômetro foram de 

grande utilidade durante o processo, conferindo maior controle a produção. 

Os Pavers moldados apresentaram boa aparência, a qual conferiu a eles uma 

aprovação por aqueles que alguma maneira tiveram contato com os corpos de prova, 

expressando aprovação em sua condição visual, podemos dizer que em caso de 

produção em escala o produto não teria problema algum em sua comercialização, 

referindo-se a aceitação visual. 

Ainda podemos inserir no produto uma ênfase de ecomarketing, já que a ideia 

inicial e um dos objetivos do trabalho era a substituição de 100% do cimento Portland 

aplicado na produção, estando intrínseco no produto o ganho ambiental, pela redução 

na utilização de recursos naturais, na redução de emissões de gases de efeito estufa 

podendo ser considerado um projeto de MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo) 

e ainda o ganho no processo de permeabilidade do solo urbano. 

As análises mostraram que houve uma grande variação nas resistências dos 

diversos traços utilizados, à medida que foi aumentando a substituição da massa 

plástica, até o volume de 25% substituído, onde foi obtido o melhor resultado, no 

entanto o traço que teve metade de sua massa plástica substituída pelo agregado 

apresentou uma queda considerável na resistência. 

Observando os resultados dos ensaios podemos afirmar que a melhor 

porcentagem de substituição está entre 10 e 25%, e ao se analisar a resistência do 

corpo de prova moldado com 100% de plástico, traço T0, podemos afirmar que a 

adição de agregados colaborou para uma melhor resistência no produto, mesmo 

assim não obtemos êxito em alcançar a resistência proposta pela NBR 9781 (ABNT, 

2013) de 35 MPa. 

Fioriti (2007) diz que uma resistência adequada para locais de trafego leve 

pode ser igual ou superior a 15 MPa, então seguindo esta ótica poderíamos aplicar o 

Paver com 25%, traço 3.3, em locais destinados a tal circulação, pois este apresentou 

resistência estimada média de 16,78 MPa. 
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Já Godinho(2009) salienta que em países com grande aplicação de blocos 

para pavimentação, como a Austrália e a África do Sul, existem normas mais brandas 

referentes a resistência a compressão para tráfegos leves, de 25 MPa, e resistências 

de 35 MPa para Paver utilizados em locais de tráfego pesado, sendo estas 

estabelecidas pelas normas SABS 1058:2002 - Concrete paving blocks que é referida 

no SABS 1200 MJ: 1984 - Standard specification for civil engineering construction: 

segmented paving. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 

Esta pesquisa não se apresenta completa, deixando muitos outros fatores que 

surgiram ao seu decorrer, e outros questionamentos apresentados. Em futuros 

trabalhos poderem ser estudadas diferentes possibilidades de formação ou de 

composição deste tipo de Paver, tendo em vista tal necessidade sugere-se como 

pontos a serem pesquisados: 

 Investigação de novos traços, levando em consideração a variação entre 

a relação agregado miúdo e graúdo, já que não obtivemos um ponto de declínio na 

resistência nos traços estudados; 

 Utilização de outros tipos de polímeros no traço; 

 Resistencia a abrasão, já que tal ensaio não foi feito no presente trabalho 

por se tratar de um quesito facultativo; 

 Maneiras de redução de vazios internos apresentados no processo de 

moldagem dos Pavers, pela geração de gases; 

 Aplicação de ranhuras para sanar a falta de atrito na superfície do Paver, 

o que pode ocasionar queda dos pedestres em dias chuvosos, já que o Paver é 

hidrofóbico 

 Uma possível produção em escala para suprir a demanda por tais 

produtos na construção civil. 
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10 APÊNDICES 

Resultados dos ensaios de compressão separados por traço, emitidos pela pressa 

hidráulica do DTC da UEM Campus de Umuarama. 
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