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RESUMO 

O aproveitamento de resíduos industriais como matéria prima no setor da construção civil 

vem sido discutido de forma exaustiva, uma vez que o setor demonstra ter grande potencial 

para absorver os mais diferentes tipos de resíduos dos mais variados processos produtivos. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da potencialidade da utilização da cinza do bagaço 

da cana-de-açúcar (CBC) e do resíduo de pneus inservíveis na substituição parcial de 

agregado miúdo na confecção de pavers, sujeitos à solicitações leves. Para atingir este 

objetivo a metodologia adotada compreende etapas como: a caracterização dos resíduos a 

serem utilizados, confecção de blocos de concreto para pavimentação com diferentes teores de 

substituição parcial de agregado miúdo, determinação das principais características dos blocos 

de concreto para pavimentação (resistência à compressão, absorção de água, resistência à 

abrasão e micrografia eletrônica de varredura). A análise dos resultados obtidos parte do 

princípio da comparação entre os resultados obtidos nos ensaios do traço sem a substituição 

de agregado miúdo e dos diferentes traços obtidos com os teores de substituição adotados. A 

CBC mostrou-se um resíduo viável para a substituição do agregado miúdo na fabricação dos 

pavers, por apresentar uma melhora expressiva das características analisadas em relação a 

traço sem este resíduo. Já os resíduos de pneus não apresentaram resultados que justifiquem 

tal substituição, porém em utilização composta, ou seja, somado à CBC, os concretos 

obtiveram resultados satisfatórios. Mais estudos devem ser realizados visando a aplicação 

destes resíduos em concretos e artefatos. 

 

Palavras-chave: pavers, cinza do bagaço de cana-de-açúcar, resíduo de pneu, reciclagem. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The use of industrial waste as raw material in the construction industry has been discussed 

exhaustively by several lines of research, as the sector shows a high potential to absorb more 

different types of waste from various processes. This work aims to study the potential use of 

sugarcane bagasse ash and waste unserviceable tires in the replacement of fine aggregate in 

the production of pavers, subject to minor requests. To achieve this goal the methodology 

includes steps such as: waste characterization to be used, construction of concrete block 

paving with different levels of partial replacement of fine aggregate, determination of the 

main characteristics of concrete block paving (compressive strength , water absorption, 

abrasion resistance and scanning electron micrograph). The results obtained on the principle 

of comparing the test results obtained trace without replacement and aggregate mixtures 

obtained with the various levels of substitution adopted. The CBC showed a residue viable 

replacement for aggregate in the manufacture of pavers, it presents a significant improvement 

of the characteristics analyzed for trace without this residue. Already waste tires showed no 

results to justify such a substitution, but composed in use, added to CBC, the concrete 

satisfactory results. More studies are needed in order to implement such waste in concrete and 

artifacts. 

 

Keywords: pavers, sugarcane bagasse ash, waste tire recycling 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Pavers de diversas cores .......................................................................................... 24 
Figura 2 - Passarelas na Universidade Estadual de Maringá feitas de pavers .......................... 25 
Figura 3 - Cruzamento Avenidas São Paulo e Horácio Raccanelo (Maringá) ......................... 27 
Figura 4 – Lombada e faixa de pedestres da Avenida São Paulo (Maringá) ........................... 27 
Figura 5 - Distribuição da carga do tráfego no pavimento intertravado ................................... 28 
Figura 6– Elementos do pavimento intertravado ...................................................................... 29 
Figura 7– Compactação de base ............................................................................................... 30 
Figura 8- Confinamento Externo .............................................................................................. 30 
Figura 9– Regularização de camada de assentamento.............................................................. 31 
Figura 10– Compactação da camada de rolamento .................................................................. 31 
Figura 11– Modelos de assentamentos de pavimentos intertravados ....................................... 32 
Figura 12– Assentamento Mecânico ........................................................................................ 32 
Figura 13– Intertravamento Horizontal .................................................................................... 33 
Figura 14 – Intertravamento vertical ........................................................................................ 34 
Figura 15 – Intertravamento rotacional .................................................................................... 34 
Figura 16 – Intertravamento giratório ...................................................................................... 35 
Figura 17 – Vibro-prensa com desforma sobre paletes ............................................................ 39 
Figura 18- Distribuição das Usinas de Cana-de-açúcar no estado do Paraná .......................... 53 
Figura 19 - Amostras de bagaço e cinza do bagaço de cana-de-açúcar em diferentes 
temperaturas.............................................................................................................................. 55 
Figura 20 – Depósito de Pneus a céu aberto e em cursos d’água ............................................. 63 
Figura 21 – Ciclo de Vida do Pneu Inservível.......................................................................... 66 
Figura 22 – Produtos obtidos com a reciclagem do pneu ......................................................... 66 
Figura 23– Pedrisco .................................................................................................................. 75 
Figura 24– Areia ....................................................................................................................... 75 
Figura 25 – Termoelétrica (a), Saída do Multiciclone(b), Piscina (c) ...................................... 77 
Figura 26 – Cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) .......................................................... 78 
Figura 27 – Resíduo de pneu inservível ................................................................................... 79 
Figura 28 – Curva distribuição granulométrica agregado miúdo ............................................. 80 
Figura 29 – Curva distribuição granulométrica agregado graúdo ............................................ 81 
Figura 30 – Difratômetro (a); Pistilo, gral e peneira(b) ............................................................ 83 
Figura 31– Análise granulométrica CBC ................................................................................. 83 
Figura 32 – Ensaio de massa específica ................................................................................... 86 
Figura 33 – Ensaio granulométrica resíduo de pneu ................................................................ 87 
Figura 34 – Ensaio de massa específica resíduo de pneu ......................................................... 88 
Figura 35 – Ponto de pelota ...................................................................................................... 89 
Figura 36 – Betoneira e Vibro-prensa ...................................................................................... 91 
Figura 37– Paver recém desmoldado........................................................................................ 91 
Figura 38 – Prensa para ensaio de resistência à compressão .................................................... 93 
Figura 39 – Paver capeado colocado na prensa entre os discos ............................................... 93 
Figura 40– Ensaio de absorção ................................................................................................. 96 



 

 

Figura 41– DR-X Amostra 01 (600°C – Piscina) ..................................................................... 99 
Figura 42 – DR-X Amostra 02 (650°C – Piscina) .................................................................. 100 
Figura 43 - DR-X Amostra 03 (700°C – Piscina) .................................................................. 100 
Figura 44 – DR-X Amostra 04 (800°C – Piscina) .................................................................. 101 
Figura 45 – DR-X Amostra 05 (850°C – Piscina) .................................................................. 101 
Figura 46– DR-X Amostra 06 (600°C – Multiciclone) .......................................................... 102 
Figura 47 – DR-X Amostra 07 (650°C – Multiciclone) ......................................................... 102 
Figura 48 – DR-X Amostra 08 (700°C – Piscina) .................................................................. 103 
Figura 49 – DR-X Amostra 09 (800°C – Piscina) .................................................................. 103 
Figura 50– DR-X Amostra 10 (850°C – Piscina) ................................................................... 104 
Figura 51– Curva Granulométrica - CBC............................................................................... 105 
Figura 52– Curva Granulométrica – Resíduo de Pneu ........................................................... 111 
Figura 53– Paver fabricado usualmente na Fábrica de Artefatos da UEM ............................ 115 
Figura 54– Pavers fabricados ................................................................................................. 116 
Figura 55 - Pavers a/c 0,44 ..................................................................................................... 119 
Figura 56 - Pavers a/c 0,42 ..................................................................................................... 119 
Figura 57 - Pavers a/c 0,40 ..................................................................................................... 120 
Figura 58 -  Gráfico Resistência à Compressão ..................................................................... 122 
Figura 59 – Gráfico à Resistência à Compressão T15............................................................ 123 
Figura 60 – Gráfico Resistência à Compressão – T16 ........................................................... 124 
Figura 61 – Gráfico Resistência à Compressão Resíduo de Pneu .......................................... 125 
Figura 62 – Gráfico Resistência à Compressão 5% Resíduo de Pneu.................................... 126 
Figura 63  - Gráfico Resistência à Compressão 0% Resíduo de Pneu ................................... 127 
Figura 64 - Gráfico Absorção ................................................................................................. 129 
Figura 65 - Gráfico Absorção CBC ........................................................................................ 130 
Figura 66 - Gráfico Absorção Resíduo de Pneu ..................................................................... 130 
Figura 67 - Gráfico Absorção 5% Pneu.................................................................................. 131 
Figura 68 - Gráfico Absorção 10% Resíduo de Pneu ............................................................. 132 
Figura 69 – Gráfico de Resistência à Abrasão CBC .............................................................. 134 
Figura 70 – Gráfico de Resistência à abrasão Pneu ............................................................... 135 
Figura 71 – Gráfico de Resistência à Abrasão – 5% de Resíduo de Pneu e CBC variável .... 136 
Figura 72 – Gráfico de Resistência à Abrasão – 10% de resíduo de pneu e CBC variável ... 137 
Figura 73 – Representação esquemática – Agregado, Zona de Transição e Matriz ............... 138 
Figura 74 – Micrografia CBC (a) e Resíduo de Pneu (b) ....................................................... 139 
Figura 75 – Microscopia Traço T0 – Compostos da matriz cimentícia ................................. 139 
Figura 76 – Micrografia Traço T1 (6000x) ............................................................................ 140 
Figura 77 – Micrografia Traço T6 (6000x) ............................................................................ 141 
Figura 78 – Micrografia Traço T12 (3000x) .......................................................................... 141 
Figura 79 – Micrografia Traço T2 .......................................................................................... 142 
Figura 80 – Micrografia Traço T5 .......................................................................................... 143 
Figura 81 – Micrografia Traço T4 .......................................................................................... 144 
Figura 82 – Micrografia Traço T8 .......................................................................................... 144 
  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1– Tolerâncias dimensionais......................................................................................... 40 
Tabela 2 – Limites aceitáveis de resistência para Pavers ......................................................... 42 
Tabela 3 – Resistência à Abrasão parâmetros internacionais ................................................... 43 
Tabela 4– Ensaios usuais para resistência a abrasão ................................................................ 43 
Tabela 5– Parâmetros de Índice de absorção de água .............................................................. 44 
Tabela 6 – Quantidade de consumo de agregados na construção civil .................................... 47 
Tabela 7 – Produção de Cana-de-açúcar Safra 2011/2012 ....................................................... 52 
Tabela 8 – Programa experimental ........................................................................................... 73 
Tabela 9 – Características do Cimento CP V ARI ................................................................... 74 
Tabela 10 – Relação das amostras coletadas ............................................................................ 76 
Tabela 11 – Caracterização do agregado miúdo ....................................................................... 80 
Tabela 12 – Caracterização do agregado graúdo ...................................................................... 81 
Tabela 13– Dosagem dos Pavers .............................................................................................. 90 
Tabela 14– Fator “p” multiplicativo ......................................................................................... 94 
Tabela 15– Coeficiente de student............................................................................................ 95 
Tabela 16– Resultados Ensaios de Atividade Pozolânica ........................................................ 98 
Tabela 17– Porcentagem passante (%) - CBC........................................................................ 106 
Tabela 18 – Porcentagem retida – Classificação granulométrica CBC .................................. 106 
Tabela 19 – Coeficiente de uniformidade e curvatura - CBC ................................................ 106 
Tabela 20 – Uniformidade e distribuição granulométrica - CBC ........................................... 107 
Tabela 21– Massa Específica - CBC ...................................................................................... 108 
Tabela 22– Determinação do Teor de Umidade ..................................................................... 108 
Tabela 23 – Concentração de ânions no extrato lixiviado - CBC .......................................... 109 
Tabela 24 – Concentração de ânions no extrato solubilizado - CBC ..................................... 109 
Tabela 25 – Características granulométricas - Resíduo de Pneu ............................................ 111 
Tabela 26– Massa Unitária - Resíduo de Pneu ....................................................................... 112 
Tabela 27– Massa Específica - Resíduo de Pneu ................................................................... 112 
Tabela 28– Concentração de ânions no extrato lixiviado – Resíduo de Pneu ........................ 113 
Tabela 29– Concentração de ânions no extrato solubilizado – Resíduo de Pneu................... 113 
Tabela 30 – Tolerância Dimensional ...................................................................................... 116 
Tabela 31– Resistência à Compressão média e característica(MPa) ...................................... 117 
Tabela 32– Ìndice de Absorção de Água ................................................................................ 118 
Tabela 33– Resistência à Compressão média e característica ................................................ 121 
Tabela 34 – Traços com consumo de cimento reduzido ........................................................ 123 
Tabela 35– Ìndice de Absorção de Água ................................................................................ 128 
Tabela 36 – Índice de desgaste – Resistência à Abrasão (mm) .............................................. 133 
Tabela 37 – Tabela geral resultados ....................................................................................... 146 
  



 

 

LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

a/c  Relação Água/Cimento 

ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANIP Associação Nacional da Indústria Pneumática 

ASTM American Society for Testing and Materials 

ARI  Alta Resistência Inicial 

CBC  Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar 

CO2  Gás Carbônico 

COMCAP Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa - UEM 

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COPEL  Companhia de Energia Elétrica do Paraná 

CP  Cimento Portland 

CSA  Canadian Standards Association 

EPUSP Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Fck  Resistência Característica à Compressão 

IPT  Instituo de Pesquisas Tecnológicas 

kg  Quilograma 

m2  Metro quadrado 

m3  Metro cúbico 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MEV  Microscopia Eletrônica de Varredura 

MPa  Mega Pascal 

RMA Associação Norteamericana de Borracha 

SNIC Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 

ton  Tonelada 

ÚNICA  União da Industria Canavieira do Estado de São Paulo 

 

  



 

 

 
SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 17 

1.1. OBJETIVOS .............................................................................................................. 18 

1.1.1. Objetivo Geral .................................................................................................. 18 

1.1.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 19 

1.2. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 19 

1.3. METODOLOGIA ...................................................................................................... 22 

2. BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - PAVERS ......................... 24 

2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS COM PAVERS ................................................... 27 

2.1.1. Estrutura do Pavimento ................................................................................... 29 

2.1.2. Intertravamento dos blocos de concreto para pavimentação ....................... 32 

2.2. MATERIAIS, DOSAGEM E EQUIPAMENTOS. ................................................... 35 

2.2.1. Materiais ............................................................................................................ 35 

2.2.1.1. Concreto seco .............................................................................................. 35 

2.2.2. Métodos de dosagem ......................................................................................... 36 

2.2.2.1. Método de Menor Volume de Vazios .......................................................... 37 

2.2.2.2. Método de Mistura Experimental ................................................................ 37 

2.2.2.3. Método IPT/EPUSP .................................................................................... 38 

2.2.3. Equipamentos de fabricação............................................................................ 39 

2.3. PROPRIEDADES DOS PAVERS ............................................................................. 40 

2.3.1. Tolerâncias Dimensionais ................................................................................ 40 

2.3.2. Resistência ......................................................................................................... 41 

2.3.3. Durabilidade ..................................................................................................... 42 

2.3.4. Normas Brasileiras ........................................................................................... 45 

3. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ..................... 47 

3.1. DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS ................................................................................... 48 

3.2. APLICAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ................................... 49 

3.3. CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR  - CBC ....................................... 51 

3.3.1. Produção da cana-de-açúcar ........................................................................... 51 

3.3.2. Resíduos gerados no beneficiamento da cana-de-açúcar .............................. 53 

3.3.2.1. Bagaço da Cana-de-açúcar ........................................................................ 54 

3.3.2.2. Cinza do bagaço da cana-de-açúcar .......................................................... 54 



 

 

3.3.2.3. Classificação da cinza do bagaço da cana-de-açúcar................................ 55 

3.3.2.4. Questões ambientais relacionadas à Cinza do bagaço da cana-de-açúcar 55 

3.3.3. Aplicação dos resíduos de CBC na Construção Civil .................................... 56 

3.3.3.1. Composição química ................................................................................... 57 

3.3.3.2. Características mineralógicas .................................................................... 57 

3.3.3.3. Resistência mecânica .................................................................................. 58 

3.3.3.4. Durabilidade ............................................................................................... 59 

3.4. RESÍDUOS DE PNEUS INSERVÍVEIS .................................................................. 60 

3.4.1. Pneus .................................................................................................................. 60 

3.4.1.1. Histórico ...................................................................................................... 60 

3.4.1.2. Composição ................................................................................................. 61 

3.4.1.3. Produção ..................................................................................................... 62 

3.4.2. Descarte de pneus ............................................................................................. 62 

3.4.2.1. Legislação ................................................................................................... 63 

3.4.2.2. Classificação dos pneus inservíveis ............................................................ 64 

3.4.2.3. Questões ambientais relacionadas à disposição dos pneus inservíveis ...... 64 

3.4.2.4. Reutilização e reciclagem de pneus inservíveis .......................................... 65 

3.4.3. Aplicação dos resíduos de pneus inservíveis na Construção Civil ............... 67 

3.4.3.1. Resistência mecânica .................................................................................. 67 

3.4.3.2. Durabilidade ............................................................................................... 69 

3.4.3.3. Resíduos de pneus inservíveis associados a outros resíduos. ..................... 70 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................................... 71 

4.1. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL .................................................................... 71 

4.2. MATERIAIS .............................................................................................................. 73 

4.2.1. Aglomerante ...................................................................................................... 73 

4.2.2. Agregado Graúdo ............................................................................................. 74 

4.2.3. Agregado Miúdo ............................................................................................... 75 

4.2.4. Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar .............................................................. 76 

4.2.5. Resíduo de Pneu Inservível .............................................................................. 78 

4.2.6. Água ................................................................................................................... 79 

4.3. ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS ...................................... 79 

4.3.1. Agregado Miúdo ............................................................................................... 79 

4.3.2. Agregado Graúdo ............................................................................................. 80 



 

 

4.3.3. Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar .............................................................. 82 

4.3.3.1. Atividade pozolânica ................................................................................... 82 

4.3.3.2. Difração de Raios-x .................................................................................... 82 

4.3.3.3. Análise granulométrica ............................................................................... 83 

4.3.3.5. Ensaios de lixiviação e solubilização.......................................................... 86 

4.3.4. Resíduos de Pneus Inservíveis ......................................................................... 86 

4.3.4.1. Análise Granulométrica .............................................................................. 86 

4.3.4.2. Massa Unitária ............................................................................................ 87 

4.3.4.3. Massa Específica ......................................................................................... 88 

4.4. DOSAGEM, MOLDAGEM E ENSAIOS DOS BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO 88 

4.4.1. Dosagem e moldagem ....................................................................................... 89 

4.4.2. Ensaio de resistência à compressão ................................................................. 92 

4.4.3. Ensaio de absorção de água ............................................................................. 95 

4.4.4. Ensaio de resistência à abrasão ....................................................................... 96 

4.4.5. Micrografia eletrônica de varredura .............................................................. 97 

5. RESULTADOS e discussões ..................................................................................... 98 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ............................................................... 98 

5.1.1. Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar - CBC ................................................. 98 

5.1.1.1. Atividade Pozolânica................................................................................... 98 

5.1.1.2. Difração de Raios-X .................................................................................... 99 

5.1.1.3. Determinação da temperatura de queima da CBC ................................... 104 

5.1.1.4. Análise Granulométrica ............................................................................ 105 

5.1.1.5. Massa Específica e Teor de Umidade ....................................................... 107 

5.1.1.6. Ensaios de Lixiviação e Solubilização ...................................................... 108 

5.1.2. Resíduo de Pneu Inservível ............................................................................ 110 

5.1.2.1. Análise Granulométrica ............................................................................ 110 

5.1.2.3. Massa Específica ....................................................................................... 112 

5.1.2.4. Ensaios de Lixiviação e Solubilização ...................................................... 112 

5.2. DOSAGEM, MOLDAGEM E PROPRIEDADES DOS PAVERS .......................... 114 

5.2.1. Dosagem e Moldagem ..................................................................................... 114 

5.2.1.1. Aparência .................................................................................................. 115 

5.2.1.2. Dimensões ................................................................................................. 116 

5.2.1.3. Resistência à compressão.......................................................................... 117 



 

 

5.2.1.4. Absorção.................................................................................................... 117 

5.2.1.5. Determinação do fator a/c para moldagem dos pavers ............................ 118 

5.2.2. Propriedades dos pavers ................................................................................. 120 

5.2.2.1. Resistência à compressão.......................................................................... 120 

5.2.2.2. Absorção de água ...................................................................................... 127 

5.2.2.3. Abrasão ..................................................................................................... 132 

5.2.2.4. MEV ........................................................................................................... 137 

6. CONCLUSÃO ......................................................................................................... 147 

6.1. TRABALHOS FUTUROS .............................................................................................. 150 

7. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 152 

Apêndice A – Resutados dos ensaios de resistência à compressão e absorção de água......... 159 



17 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A demanda por produtos industrializados associada ao crescimento econômico e 

populacional impulsionou de uma forma massiva o desenvolvimento de novas tecnologias e 

sistemas gerenciais que contribuíssem para o aumento da produção, atendendo assim a um 

mercado com alto poder de consumo e cada vez mais exigente. Para garantir as condições 

necessárias para o crescimento do processo produtivo não foram considerados alguns fatores 

importantes, já que para produzir mais se faz necessária mais matéria prima e 

consequentemente resíduos são gerados, assim, os recursos naturais foram extraídos como se 

fossem ilimitados e as quantidades de resíduos geradas foram ignoradas, fazendo com que a 

degradação do ambiente atingisse níveis alarmantes. 

É neste cenário que começa a surgir, a partir da década de 60, a preocupação com o 

ambiente e os danos a ele causados. O foco passa a ser a preservação dos recursos naturais, 

garantido assim condições de desenvolvimento para as gerações futuras. Com base neste 

princípio o homem começa a avaliar e analisar de forma diferente dois extremos da cadeia 

produtiva: a extração indiscriminada dos recursos naturais e as consequências de uma 

produção sem controle. Como resultado os setores produtivos buscam a aplicação de práticas 

e estratégias de gestão ambiental que demonstrem o seu comprometimento com esta nova 

realidade, agregando desta forma mais valor aos seus produtos frente a uma sociedade mais 

consciente da necessidade da busca pela conservação do ambiente (ROSA, 2007). 

O processo de industrialização visando somente o simples consumo se depara 

atualmente com a ideia do consumo sustentável, que visa à preservação dos recursos naturais, 

porém, surge uma questão de difícil solução: como produzir sem utilizar estes recursos. Uma 

alternativa plausível para minimizar os danos causados ao ambiente e ao mesmo tempo 

garantir a continuidade da produção é a reciclagem e a utilização de outros materiais em 

substituição dos materiais naturais. Desta forma, a busca por fontes alternativas de materiais, 

através da reciclagem e utilização de resíduos, pode contribuir de forma significativa para a 

diminuição da extração de recursos naturais, principalmente os não renováveis e ao mesmo 

tempo solucionar outro problema, a destinação correta dos resíduos gerados nos processos 

produtivos. 

Um dos maiores desafios da indústria da construção civil, principalmente, nos países 

em desenvolvimento, é atender as necessidades da sociedade como um todo no que se refere 

às melhorias e ampliações do ambiente construído, seja na forma de moradia, edificações 

públicas e infraestrutura, com um emprego cada vez menor de recursos naturais 
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(CHAMBERS; CHEN, 1999 apud JOHN, 2000). 

Uma solução apontada por diversos pesquisadores é a reciclagem de resíduos 

industriais. Segundo John (2000) a primeira e mais visível contribuição da reciclagem é a 

preservação dos resíduos naturais. Uma vez que se estes forem substituídos por resíduos 

pode-se afirmar que ocorrerá uma prolongação da vida útil das reservas naturais e uma 

redução da destruição da paisagem, flora e fauna. 

No Brasil, várias medidas legais vem sendo tomadas para incentivar a reciclagem e 

ao mesmo tempo punir atitudes que levem a qualquer tipo de degradação ambiental 

envolvendo os mais diferentes setores produtivos. O último instrumento legal aprovado foi a 

Lei n.° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2 de 

agosto de 2010. Esta lei está baseada em uma tendência mundial de não geração, no 

reaproveitamento, na reutilização e na reciclagem dos resíduos gerados, e dispõe sobre as 

diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades 

tanto dos geradores quanto do poder público e sobre também os instrumentos econômicos 

aplicáveis. 

A nova legislação brasileira está pautada nos princípios de prevenção e precaução, no 

desenvolvimento sustentável, na ecoeficiência e na responsabilidade compartilhada, para tanto 

a mesma estabelece instrumentos legais para que as práticas estabelecidas por ela sejam 

realmente postas em ação, além disto, são previstos incentivos à pesquisa e às atividades que 

possam de uma forma ou de outra contribuir para os objetivos definidos. 

Juntamente com a aprovação da Lei n.° 12.305/2010 surgem mais oportunidades e 

incentivos às pesquisas, uma vez que esta é uma determinação legal, assim o que já vinha 

sendo realizado quanto ao aproveitamento de resíduos sólidos na indústria da construção civil 

deve ser intensificado, e esta é a proposta deste trabalho, a busca de alternativas para a 

utilização de resíduos sólidos de outros setores como matéria prima na construção civil. Para 

tanto serão utilizados dois tipos de resíduos originados de diferentes setores industriais: a 

cinza do bagaço da cana-de-açúcar e os resíduos de pneus inservíveis. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo Geral 
 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da potencialidade da utilização da cinza do 

bagaço da cana-de-açúcar (CBC) e do resíduo de pneus inservíveis na substituição de 
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agregado miúdo na confecção de blocos de concreto para pavimentação (pavers) sujeitos à 

solicitações leves. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

Para atingir o objetivo principal desta pesquisa foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

• Determinar a melhor temperatura de queima do bagaço da cana-de-açúcar com 

base em suas características pozolânicas; 

• Caracterizar a cinza do bagaço da cana-de-açúcar; 

• Caracterizar os resíduos de pneus inservíveis; 

• Analisar a influência da substituição parcial do agregado miúdo pelos resíduos 

propostos na resistência à compressão dos pavers; 

• Analisar a influência da substituição parcial do agregado miúdo pelos resíduos 

propostos na absorção de água dos pavers; 

• Analisar a influência da substituição parcial do agregado miúdo pelos resíduos 

propostos na resistência à abrasão dos pavers; 

• Analisar a microestrutura do concreto dos pavers; 

• Determinar os melhores teores de substituição a partir da interpretação dos 

dados obtidos nos diferentes ensaios realizados com os pavers. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 
 

Ao longo dos mais diversos processos produtivos são geradas toneladas de resíduos 

sólidos e efluentes que, quando não tratados ou destinados de forma inadequada, causam 

impactos irreversíveis ao ambiente. Este quadro, cada vez mais preocupante, tem forçado 

autoridades governamentais à elaboração de leis mais rígidas, que tenham como objetivo 

diminuir, monitorar e penalizar qualquer tipo de tratamento ou disposição inadequada. Um 

exemplo disto é a recente Lei n.° 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

de 2 de agosto de 2010. O principal embasamento da atual legislação é a não geração, o 

reaproveitamento, a reutilização e a reciclagem de resíduos, o que tem impulsionado 

pesquisadores na busca de alternativas viáveis para a aplicação dos resíduos como matéria 

prima para os mais diferentes setores industriais. 
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Um setor que tem se mostrado promissor para a utilização de resíduos como fonte de 

matéria prima é o setor da construção civil. Resíduos das mais diversas origens têm sido 

aplicados com sucesso na fabricação de argamassas, concretos, elementos de vedação, entre 

outros. Este trabalho visa estudar a potencialidade do reaproveitamento da cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar e do resíduo de pneus inservíveis na confecção de concreto para pavers, em 

substituição ao agregado miúdo. 

Tanto a cinza do bagaço da cana-de-açúcar quanto o resíduos de pneus inservíveis 

são resíduos que tem tempo de decomposição lenta, e que normalmente ocupam grande 

volume em aterros, ou ainda, são lançados inadequadamente e de forma indiscriminada no 

ambiente, contaminando o solo, o ar e a água, além de trazer sérios riscos à saúde da 

população. Anualmente grandes quantidades destes resíduos são geradas, conforme números 

mostrados a seguir: 

Segundo a ANIP - Associação Nacional das Indústrias Pneumáticas (2011) cerca de 

22 milhões de pneus são trocados anualmente no país. Desse montante, 46,8% são pneus 

usados que podem retornar ao mercado para serem ainda utilizados nos veículos ou 

submetidos a algum tipo de reforma, e 53,2% são pneus inservíveis, que não têm mais 

utilização veicular. Com relação aos pneus inservíveis, 26,5% têm destinação ambientalmente 

adequada e regulamentada, transformando-se em combustível de fábricas de cimento, solados 

de sapatos e tapetes para carros, restando assim cerca de 2,9 milhões de pneus, ou seja, 

aproximadamente 42 toneladas de resíduos de pneus, destinados de forma inadequada. 

No processo de beneficiamento da cana-de-açúcar o maior subproduto gerado é o 

bagaço da cana-de-açúcar, utilizado em larga escala como combustível em caldeiras para 

geração de energia que resulta em uma cinza pesada e volante. Se for levado em consideração 

que a se for levado em consideração a safra 2012/2013 com um montante de 588,915 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar, e que todo o bagaço seria utilizado como fonte de energia 

seriam, então, produzidas aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de cinza. O estado do 

Paraná é responsável por aproximadamente 7% desta produção, processadas em 30 usinas e 

destilarias de açúcar e álcool (CONAB, 2012). 

A utilização de resíduos na construção civil vem ao encontro da necessidade do setor 

de diminuir os impactos ambientais por ele causados, segundo John (2000), atualmente se 

estima que a indústria da construção civil, seja responsável por 20 a 50% do consumo dos 

recursos naturais extraídos do planeta. Contudo, pesquisas apontam que a utilização de 

diferentes resíduos como matéria prima na construção civil pode vir a reduzir a quantidade de 

recursos naturais extraídos anualmente. No caso da proposta apresentada o resíduo é 
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reaproveitado através substituição parcial da areia empregada na confecção de concretos, o 

que contribuiria para diminuição da extração deste material de forma irregular nos rios, 

evitando assim a degradação do ecossistema local, devido ao assoreamento causado durante o 

processo. 

Do ponto de vista técnico várias pesquisas já foram realizadas com ambos resíduos 

obtendo grande sucesso e mostrando assim a viabilidade da aplicação destes como matéria 

prima para o setor da construção civil, como por exemplo: 

- A substituição de cimento em torno de 20% por cinza de bagaço de cana-de-açúcar, 

queimada em temperaturas inferiores a 700°C, em concretos é perfeitamente viável, uma vez 

que a mesma não apresenta nenhum efeito adverso às propriedades do concreto, além disto, 

algumas vantagens específicas podem ser enumeradas: o desenvolvimento de alta resistência 

inicial, redução à permeabilidade da água e uma considerável resistência à permeabilidade e 

difusão de cloretos. Porcentagens inferiores apresentam um aumento da resistência à 

compressão em relação ao traço referência, principalmente nas primeiras idades. Este 

comportamento se deve à presença de sílica amorfa e ao tamanho das partículas da cinza 

(GANESAN, RAJAGOPAL E THANGAVEL, 2007) 

- A cinza do bagaço da cana-de-açúcar, quando adicionada ao concreto em 

substituição da areia, em porcentagens em torno de 25%, contribui para o aumento da 

resistência à compressão do concreto, além disto, devido ao grande teor de finos a mesma 

proporciona um concreto menos permeável, o que aumenta a expectativa de sua vida útil 

(MARTINS E MACHADO 2010) 

- O resíduo de pneu tem se mostrado viável na aplicação de concretos com baixas 

resistências, normalmente aplicados em elementos de pavimentação. Isto se dá pela redução 

da resistência a compressão observada em várias pesquisas (GRANZOTTO, 2010). 

- A utilização de borracha de pneu em blocos intertravados para pavimentos é 

bastante discutida, os resultados obtidos nas experimentações indicam que o uso de blocos 

intertravados com resíduos de pneus pode ser feito em ambientes com solicitações leves, 

como, por exemplo, em calçadas, praças, ciclovias e condomínios residenciais. Tem-se como 

indicativo de melhores resultados, avaliando-se todos os ensaios, o percentual de 8 a 12% de 

resíduos a ser adicionado no concreto dos blocos intertravados, com consumo de cimento em 

torno de 325 kg/m³ (FIORITI, INO E AKASAKI, 2010). 

Um ponto comum das diferentes pesquisas é que a cinza do bagaço da cana-de-

açúcar quando utilizada em substituição parcial do agregado miúdo faz com que o concreto ou 

argamassa tenha um ganho significativo na resistência à compressão, em contrapartida uma 
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das desvantagens apresentadas pelo resíduo de pneu inservível quando empregado em 

concretos e argamassa é justamente a redução da resistência à compressão. Portanto, na 

tentativa de causar um efeito compensatório, a proposta deste trabalho é a utilização dos dois 

resíduos juntos, melhorando assim as propriedades do produto final, tornando-o mais atrativo 

para posteriores aplicações. 

 

1.3. METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos neste trabalho está 

baseada principalmente na caracterização dos resíduos a serem utilizados, na confecção de 

blocos de concreto para pavimentação e na análise das propriedades requeridas destes blocos. 

Inicialmente será realizada a caracterização física e química dos materiais utilizados 

na confecção dos pavers. A caracterização compreende ensaios para: determinação da 

composição granulométrica, determinação da massa unitária, determinação da massa 

específica, tanto dos resíduos naturais quanto dos resíduos artificiais, estes ensaios deverão 

ser realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil, na Universidade Estadual de 

Maringá. Para os resíduos artificiais ainda serão realizados ensaios de lixiviação e 

solubilização com a finalidade de determinar a existência de algum tipo de contaminante 

nestes resíduos, para a realização destes ensaios serão utilizadas as instalações do COMCAP – 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar passará também por análises que visam 

determinar uma possível atividade pozolânica através de ensaios como a Difração de Raios-X, 

e determinação de atividade pozolânica pelo Método de Chapelle modificado. A finalidade 

destes ensaios é a determinação da melhor temperatura de queima do bagaço da cana-de-

açúcar, uma vez que as amostras analisadas foram obtidas em caldeira com temperatura de 

queima variando de 600°C a 850°C. O primeiro ensaio será realizado no COMCAP – 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá e o segundo 

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. A amostra que apresentar melhores 

resultados nos ensaios será a utilizada na substituição parcial do agregado miúdo. 

A partir de um traço pré-determinado e tomado como referência serão 

confeccionados pavers com percentuais variáveis de substituição dos agregados miúdos por 

resíduos de pneus inservíveis e cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Para os diferentes teores 

de substituição serão realizados ensaios com o objetivo de determinar a resistência à 

compressão, a absorção de água, a resistência ao impacto e a resistência à abrasão dos pavers 
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confeccionados. Serão selecionadas amostras de cada um dos traços para realização de 

micrografia eletrônica de varredura (MEV) com a finalidade de analisar a microestrutura do 

concreto e a forma como os resíduos se comportam na matriz cimentícia. 

Com os dados obtidos no procedimento experimental, serão determinados os 

melhores teores de substituição do agregado miúdo pelos resíduos propostos, ou seja, os 

traços em que esta substituição não interfira significativamente nas propriedades mecânicas 

do concreto. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi organizado em seis capítulos, de maneira a facilitar a 

abordagem dos aspectos teóricos e prático desse material. ´ 

No primeiro capitulo é apresentado o contexto da pesquisa, justificativas, objetivos, 

uma breve discussão sobre a metodologia adotada e a estruturação do trabalho. 

O segundo capítulo aborda conceitos sobre a pavimentação intertravada com pavers 

de concreto. Neste capítulo são discutidos aspectos sobre a fabricação, dosagem, execução da 

pavimentação, propriedades, desempenho técnico e as normas brasileiras existentes sobre este 

tipo de pavimentação. 

O terceiro capítulo apresenta a questão do aproveitamento de resíduos na construção 

civil, enfatizando as principais características e pesquisas realizadas sobre a cinza do bagaço 

de cana-de-açúcar e sobre os resíduos de pneus inservíveis. 

O quarto capítulo traz a descrição dos materiais e métodos desenvolvidos no 

programa experimental.  

O quinto e o sexto capítulo trazem os resultados e as conclusões, respectivamente, 

obtidas durante o desenvolvimento do programa experimental.  
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2. BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - PAVERS 
 

Com a evolução da sociedade, os povos sentiram a necessidade de criar e construir 

caminhos que tinham como objetivo vencer grandes distâncias existentes entre as cidades, 

estabelecendo comunicação entre elas. Os pioneiros na construção de estradas foram os 

Etruscos, que dominaram a Itália entre 800 e 350 a.C., as estradas construídas por eles tinham 

como principal característica a preocupação com o conforto e com a resistência, para alcançar 

estes objetivos se valiam de pedras de mão juntamente com materiais mais finos (FIORITI, 

2007). 

Os romanos, seguindo os conhecimentos adquiridos dos Etruscos, passaram a 

construir estradas com os mais diferentes materiais, mas deve-se destacar a importância dos 

caminhos construídos com pedras talhadas. De acordo com a disponibilidade de materiais 

houve um processo evolutivo a ser destacado no sistema de pavimentação passando 

basicamente por quatro deles: blocos de tijolos, pedras talhadas manualmente, blocos de 

madeira e pavers de concreto (FIORITI, 2007). 

Segundo Fioriti (2007) os sistemas de fabricação e os modelos disponíveis de blocos 

de pavimentação começaram a se proliferar a partir da década de 70 através da busca por 

materiais alternativos que oferecessem equilíbrio entre os aspectos ambientais, tecnológicos e 

econômicos, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento de um sistema prático e 

confiável para pavimentação. 

O mercado deste tipo de material se expandiu de tal forma que hoje são encontrados 

nas mais diversas formas, padrões, tamanhos e cores, possibilitando assim as mais diferentes 

possibilidades estéticas, o que muitas vezes determina a sua escolha quando da aplicação em 

praças, parques, calçadas e estacionamentos, conforme mostram as Figuras 01 e 02. Outra 

característica que tem determinado a sua grande utilização é a sua durabilidade, quando 

executado da forma adequada pode chegar a 25 anos (FIORITI, 2007). 

 

Figura 1 - Pavers de diversas cores 

 

Fonte: Maski, 2011 
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Figura 2 - Passarelas na Universidade Estadual de Maringá feitas de pavers 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Segundo a ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland (2001) são várias as 

vantagens que este tipo de pavimento pode oferecer, entre elas se destacam a fácil execução e 

a rapidez com que o sistema de execução é assimilado pelos operários. Além disto, para sua 

execução não são necessários equipamentos especiais, e várias frentes de operários podem 

trabalhar simultaneamente, permitindo assim uma redução no tempo de execução do 

pavimento e também após a execução a utilização é imediata. 

Em 25 de junho de 2011 entrou em vigor a ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento 

intertravado com peças de concreto – Execução, que tem como finalidade estabelecer padrões 

e condições técnicas para execução deste tipo de pavimento. Segundo Santos (2011) com a 

regulamentação da ABNT a ABCP tem a expectativa de que este sistema torne-se cada vez 

mais utilizado no Brasil, tanto quanto é utilizado em países europeus e nos Estados Unidos. 

Além de regulamentar a execução a ABNT NBR 15953:2011 também estimula a execução da 

pavimentação em ruas por onde trafegam veículos a menos de 70 km/h. 

De acordo com Santos (2011) a ABCP enumera diversas vantagens para a adoção 

deste pavimento nos centros urbanos, entre elas se destaca: 

- É ideal para ruas urbanas com velocidade de tráfego inferior a 70 km/h; 

- Permite incorporar a sinalização viária horizontal, uma vez que podem ser 

fabricadas peças pigmentadas, que quando utilizadas dispensam a realização da pintura de 

sinalização; 

- A coloração mais clara que o pavimento asfáltico proporciona maior conforto 

térmico, colaborando para a redução das ilhas de calor nos centros urbanos, melhora também 

a visibilidade e contribui para a economia com iluminação artificial; 
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- Contribui para a segurança de frenagem dos veículos; 

- Facilita a manutenção das instalações de serviços subterrâneos e a abertura de valas 

para a execução ou manutenção destes, permitindo ainda o reaproveitamento das peças; 

- A execução do pavimento é relativamente simples, sem a necessidade de 

pavimentadoras, e sem expor os operários a temperaturas elevadas e à exaustão de gases da 

massa de asfalto; 

- A qualificação da mão de obra é barata e rápida. 

Os pavimentos executados com pavers além de vantagens técnicas e de execução 

apresentam também eficiência ambiental, já que podem contribuir muito para drenagem 

urbana, devido à suas propriedades drenantes. Segundo Godinho (2009) com o crescimento 

das cidades, as taxas de permeabilidade dos solos diminuíram consideravelmente, acarretando 

um aumento do volume de água transportado para os coletores públicos que por sua vez 

acabam sobrecarregados, levando a ocorrência de inundações. Ao contrário do que ocorre 

com pavimentos asfálticos, os pisos intertravados, possibilitam que a água da chuva permeie 

entre as juntas e encontre o solo, facilitando a drenagem. Esta propriedade se dá pela presença 

da camada de assentamento do pavimento, que por sua constituição apresenta propriedades 

drenantes. 

O crescimento da indústria de pavers para pavimentação é expressivo, sendo 

aplicado não somente em áreas com finalidade de melhorar os efeitos arquitetônicos ou 

paisagísticos, mas também em ambientes rodoviários e industriais. Várias cidades brasileiras 

têm aplicado este versátil material, principalmente em revitalizações e urbanizações de áreas 

mais antigas e degradadas. Um exemplo é a cidade do Rio de Janeiro que em 2003 já possuía 

cerca de um milhão de metros quadrados assentados (FIORITI, 2007). Temos também obras 

de destaque em outras cidades: em Itajai - SC foram assentados 16 mil metros quadrados 

somente na área do Porto de Itajái, em Santa Fé do Sul – SP a prefeitura já assentou mais de 

30 mil metros quadrados de pavimentação (SIMIELI et al. 2007). 

Na cidade de Maringá – PR, os pavers são amplamente utilizados, tanto em calçadas, 

praças, estacionamentos de shoppings e ruas internas de condomínios. Uma aplicação que 

chama bastante a atenção é a pavimentação dos cruzamentos e lombadas de algumas das 

principais avenidas das cidades executados com pavers, buscando uma melhor sinalização de 

tráfego, substituindo o asfalto e a pintura normalmente aplicados nestas situações, conforme 

pode ser visto nas Figuras 03 e 04. 
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Figura 3 - Cruzamento Avenidas São Paulo e Horácio Raccanelo (Maringá) 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Figura 4 – Lombada e faixa de pedestres da Avenida São Paulo (Maringá) 

 
Fonte: Autora (2012) 

 

 

2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS COM PAVERS 
 

A execução dos pisos pavers para pavimentação é relativamente simples, uma vez 

feita a camada de base, é espalhada e regularizada uma camada de areia grossa ou pó de pedra 

com pelo menos 4 (quatro) cm de espessura, sobre esta camada é assentado o paver e 
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compactada toda a superfície, posteriormente é espalhada uma camada de areia fina 

devidamente compactada que fará o preenchimento das juntas. Este processo garante o 

intertravamento das peças, que proporciona a resistência deste tipo de pavimento e que os 

diferencia dos demais. 

A ABNT NBR 15953:2011 regulamenta a execução de pavimentos intertravados de 

concreto, estabelecendo diretrizes para execução de qualquer tipo de pavimento sujeito ao 

tráfego de pedestre, de veículos dotados de pneumáticos e de áreas de armazenamento de 

produtos. Nesta norma também existe um capítulo voltado para as atribuições de 

responsabilidades, onde é atribuída ao executor do pavimento a responsabilidade de atender as 

especificações da norma e do projeto, além de avaliar as peças e utilizar ferramentas e 

equipamentos adequados à correta execução (SANTOS, 2011). 

Segundo a maioria dos fabricantes, a eficiência da pavimentação intertravada 

depende da elaboração de projeto baseado na análise da relação entre as características do 

solo existente e da intensidade de tráfego previsto, uma vez que estas variáveis vão indicar a 

espessura das camadas de base e também o tipo de paver a ser utilizado, distribuindo de forma 

adequada a carga devido ao tráfego até o subleito do pavimento, conforme indica a Figura 05. 

 

Figura 5 - Distribuição da carga do tráfego no pavimento intertravado 

 

Fonte: BRICKA, 2010 

 

Além da análise do solo e o tipo de paver a ser adotado, outros três fatores devem ser 

controlados durante a execução do pavimento: a estrutura deste pavimento, o confinamento 

dos pavers e o intertravamento das peças, uma vez que são estes fatores aliados às variáveis 

de projeto que irão garantir a vida útil e as condições de operação dos pavimentos. 
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2.1.1. Estrutura do Pavimento 
 

O pavimento pode ser definido como a estrutura construída sobre a terraplenagem 

com finalidade de resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego, melhorar as 

condições de segurança e conforto, resistir aos desgaste. 

Segundo Fioriti (2007) a camada de rolamento do pavimento intertravado é formada 

por blocos ou pavers que assentados sob uma camada delgada de areia, formando um 

revestimento de grande durabilidade e resistência, normalmente este tipo de pavimento é 

composto pelas camadas: subleito, sub-base, base, camada de assentamento, camada de 

rolamento composta por pavers e contenção lateral, conforme pode ser visto na Figura 06. 

 

Figura 6– Elementos do pavimento intertravado 

 

Fonte: ABCP, 2001 

 

A estrutura final de terraplenagem sobre a qual será executada a pavimentação é o 

subleito, que deve ser devidamente compactado e regularizado antes da execução das camadas 

superiores. No caso da pavimentação intertravada esta camada deve se estender além da 

contenção lateral que limita a extensão do pavimento. Esta camada tem como finalidade 

proporcionar as condições de suporte necessárias para a compactação das camadas 

posteriores. 

Acima do subleito localizam-se a base e sub-base, sendo que a base é camada 

estrutural do pavimento, uma vez que recebe as tensões distribuídas pela camada de 

revestimento e protege o subleito destas solicitações, evitando deterioração dos pavimentos 

intertravados provenientes das deformações de caráter permanente, deve ser devidamente 

compactada conforme ilustra a Figura 07. 
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Figura 7– Compactação de base 

 

Fonte: MASKI, 2011 

 

Antes da execução da camada de assentamento devem ser realizadas as contenções 

laterais do pavimento através de confinamento interno e externo. Esta etapa é essencial para 

pisos com pavers, pois evita o deslocamento e soltura das peças. O confinamento externo 

cerca externamente o pavimento, normalmente é executado na forma de sarjeta, guia ou meio-

fio, já o confinamento interno margeia através de meio-fio ou estrutura similar todas as 

instalações internas ao pavimento, como: câmaras de inspeção, jardineiras, bocas de lobo. A 

Figura 08 mostra um exemplo de confinamento externo: 

 

Figura 8- Confinamento Externo 

 

Fonte: BRICKA, 2010 

 

A camada de assentamento pode ser constituída por areia grossa ou pó de pedra, 

desempenhando uma função importante: serve como filtro para á água que penetra pelas 

juntas dos blocos. Esta camada deve ter espessura uniforme, em torno de 4 cm, e não tem a 

função de regularizar as reentrâncias da base, motivo pelo qual alguns pavimentos apresentam 
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ondulações (BRICKA, 2010), a Figura 09 mostra a regularização de uma camada de 

assentamento em pó de pedra. 

 

Figura 9– Regularização de camada de assentamento 

 

Fonte: MASKI, 2011 

 

O revestimento ou camada de rolamento é executado sobre a camada de 

assentamento, no processo de assentamento do paver deve levar em consideração que não 

devem ser deslocadas nenhuma das peças já assentadas e também a regularidade da camada 

de assentamento. Os pavers deverão ser assentados um a um, sendo que este deverá ser 

encostado nos já colocados e na camada de assentamento, após o término do assentamento 

deve ser realizado o rejuntamento e compactação da camada de rolamento, conforme 

mostrado na Figura 10. O arranjo definirá a aparência estética do pavimento intertravado, 

alguns modelos podem ser vistos na Figura 11 (FIORITI, 2007). 

 

Figura 10– Compactação da camada de rolamento 

 

Fonte: MASKI, 2011 
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Figura 11– Modelos de assentamentos de pavimentos intertravados 

 

Fonte: BRICKA, 2010 

 

Além do assentamento manual os pavers também podem ser assentados 

mecanicamente, a prática não é comum no Brasil, onde o assentamento é predominantemente 

manual, porém em países onde a aplicação deste tipo de pavimentação é mais difundida os 

processos mecânicos são utilizados através de equipamentos desenvolvidos especificamente 

para este fim, conforme mostra a Figura 12. 

 

Figura 12– Assentamento Mecânico 

 

Fonte: TIGER-STONE, 2010 

 

2.1.2.  Intertravamento dos blocos de concreto para pavimentação 
 

O desempenho dos pisos intertravados é determinado pelo intertravamento das peças, 
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ou seja, a capacidade de resistir aos movimentos de deslocamento individual seja ele vertical, 

de rotação ou de giração em relação às peças vizinhas. Este intertravamento pode ser de 

quatro tipos e atuam simultaneamente ao longo de toda a vida de serviço do pavimento, são 

eles o intertravamento horizontal, vertical, rotacional e giratório (FIORITI, 2007). Um bom 

assentamento, ou seja, que consiga que o pavimento tenha intertravamento em todas as 

direções garante um pavimento que distribui em todo subleito cargas aplicadas até mesmo em 

pequenas áreas. 

O intertravamento é determinado pela espessura das juntas, pelo rejuntamento e pela 

compactação realizada após o assentamento. As juntas devem ser estreitas, tento em média 

2,5mm de espessura, devendo ser completamente preenchida com areia fina, já a compactação 

dá firmeza ao pavimento, é uma das etapas que se deve dar maior atenção (BRICKA, 2010). 

A capacidade dos pavers não se deslocarem horizontalmente em relação às pecas 

vizinhas em qualquer tipo de arranjo de assentamento define o intertravamento horizontal. 

Este tipo de intertravamento é obtido através do devido preenchimento das juntas com o tipo 

de areia adequada e da compactação eficiente destas juntas. Hoje este é o tipo de 

intertravamento mais utilizado, principalmente por proporcionarem um assentamento 

relativamente simples (FIORITI, 2007). A Figura 13 mostra o intertravamento horizontal. 

 

Figura 13– Intertravamento Horizontal 

 

Fonte: IPCI, 2002 apud Godinho, 2009 

 

O intertravamento vertical pode ser entendido como a capacidade dos pavers não se 

deslocarem no sentido vertical, conforme mostrado na Figura 14, é determinado pelas 
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propriedades estruturais das camadas inferiores do pavimento e também pela absorção dos 

esforços de cisalhamento absorvidos pela areia do rejuntamento. Outra forma de se conseguir 

este tipo de intertravamento é através de peças que possuam encaixes reentrantes (FIORITI, 

2007). 

 

Figura 14 – Intertravamento vertical 

  

Fonte: Hallack, 1998 apud Godinho, 2009 

 

Outros dois tipos de intertravamento são o rotacional (Figura 15), definido como a 

capacidade de não girar em torno de seu próprio eixo em qualquer direção e obtido pela 

espessura das juntas que proporcionam o confinamento do paver com seus vizinhos, e o 

giratório (Figura 16), que é definido pela capacidade de não girar no seu eixo horizontal. 

 

Figura 15 – Intertravamento rotacional 

 

Fonte: Hallack, 1998 apud Godinho, 2009 
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Figura 16 – Intertravamento giratório 

 

Fonte: Hallack, 1998 apud Godinho, 2009 

 

 

2.2. MATERIAIS, DOSAGEM E EQUIPAMENTOS. 
 

2.2.1. Materiais 
 

Para a fabricação dos pavers são utilizados os mesmos materiais que compõem o 

concreto: aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo na forma de pedrisco com dimensão 

máxima de 9,5mm, aditivos químicos, pigmentos e água (FIORITI, 2007). É claro que a 

dosagem para cada um dos fins é diferenciada pela particularidade e propriedades requeridas 

de cada um. 

Com o avanço de pesquisas visando o aproveitamento de resíduos sólidos na 

construção civil, os pavers têm demonstrado grande potencial para o reaproveitamento. 

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas utilizando resíduos da construção civil, pneus, 

resíduos de galvanoplastia entre outros, com resultados significativos. Ling (2011) afirma que 

a possibilidade da introdução de resíduos sólidos e subprodutos na fabricação de blocos de 

concreto pode reduzir consideravelmente o problema de gestão de certos resíduos industriais. 

 

2.2.1.1.Concreto seco 
 

A produção de pavers é caracterizada pelo emprego de concretos com consistência 

significativamente superior aos concretos plásticos, devido à menor quantidade de água 
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empregada, possibilitando assim a desforma imediata das peças. Este concreto levemente 

umidecido é também conhecido como “concreto seco” (FRASSON, OLIVEIRA E 

PRUDÊNCIO, 2010). 

Uma característica marcante deste tipo de concreto é a inexistência de exsudação e a 

presença significativa de vazios não comunicáveis na sua estrutura, havendo assim a 

necessidade da retirada do ar aprisionado por meio de máquinas que confiram compacidade à 

mistura (RIBEIRO, 2005). Deve-se então destacar a importância da qualidade e regulagem do 

equipamento, bem como o processo de produção, nas propriedades finais dos pavers 

fabricados. 

Ao contrário dos outros tipos de concreto de cimento Portland o concreto seco é 

extremamente sensível às variações de quantidade de água utilizada na mistura. A falta de 

água na mistura leva à alta probabilidade de segregação, dificultando a compactação e o 

acabamento superficial, enquanto o excesso pode levar à instabilidade da mistura no momento 

de compactação. Ribeiro (2005) ressalta que a influência da água está ligada à fatores 

externos, como a energia de compactação, e a fatores internos, como a curva granulométrica e 

tipo dos agregados e o tipo e a quantidade de cimento empregado. 

Ao contrário do concreto de consistência plástica o concreto seco não segue à risca a 

“Lei de Abrams”, onde o aumento da relação água/cimento tem influência determinante na 

redução da resistência à compressão. No concreto seco para fabricação de pavers quanto 

maior a quantidade de água empregada mais alta será a resistência mecânica final do produto, 

isto porque a água empregada confere uma maior plasticidade à mistura facilitando a 

prensagem do material nas máquinas vibro-prensas, devido à uma maior eficiência na 

remoção dos vazios (FRASSON, OLIVEIRA e PRUDÊNCIO, 2010). 

 

2.2.2. Métodos de dosagem 
 

A dosagem pode ser definida como o processo de escolha dos materiais que irão 

compor o concreto e determinar suas quantidades relativas, atendendo aos requisitos de 

resistência, durabilidade e consistências necessários por um valor econômico (NEVILLE, 

1995 e RECENA, 2002). 

Para a fabricação de pavers não existem métodos de dosagem amplamente utilizados, 

o que se faz normalmente é seguir a recomendação dos fabricantes das vibro-prensas, um dos 

equipamentos mais utilizados nas fábricas deste tipo de material. É o tipo de técnica de 

produção a ser adotada que determinará o método de dosagem. Segundo Cruz (2003) os 
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concretos utilizados devem ter consistência seca e coesão, de forma que se mantenham 

inteiros até o seu endurecimento, sem sofrerem desmoronamentos e quebras de arestas. Ainda 

segundo Cruz (2003) a coesão é obtida pela correta quantidade de finos na mistura aliada a 

vibração e pressão de adensamento provocadas pelo equipamento de moldagem. 

No processo de dosagem do concreto para blocos algumas precauções devem ser 

levadas em consideração, uma vez que por se tratar de um concreto seco e não plástico, no 

concreto dos blocos há uma grande quantidade de ar na mistura, ao contrário dos concretos 

convencionais (OLIVEIRA, 2004). 

 

2.2.2.1. Método de Menor Volume de Vazios  
 

Este método é baseado no ensaio de massa unitária do agregado, comparando as 

massas de misturas de areia e pedrisco em recipiente de volume conhecido. Para a dosagem 

são realizadas as seguintes etapas (FIORITI, 2007): 

a) Determinação da mistura pedrisco-areia. 

b) Escolha da relação agregado/cimento: essa relação depende, principalmente, do 

tipo de equipamento de moldagem, equipamentos com baixa energia de adensamento levam a 

consumos altos de cimento, enquanto consumos baixos de cimento podem ser adotados 

quando a energia de adensamento for alta. De acordo com esta afirmação, Rodrigues (1995) 

recomenda variações da relação de agregado/cimento variando entre 3 e 9, consumos de 

cimento entre 436 kg/m3 e 210 kg/m3, respectivamente. 

c) Escolha do teor de umidade da mistura: Rodrigues (1995) afirma que o teor de 

água no concreto, entre 6 e 8%, desempenha importante papel no que diz respeito aos vazios 

das peças e consequentemente aos seu desempenho mecânico. O ideal é que sejam fabricados 

pavers com teores de umidade crescentes, uma vez, que quanto maior este teor mais 

compactados e resistentes serão os pavers. 

 

2.2.2.2. Método de Mistura Experimental  
 

Deve ser utilizado quando não houver recursos laboratoriais, já que este é um método 

de menor precisão. Primeiramente deve ser estabelecida uma proporção de agregado cimento 

da ordem de 4,5, o que consequentemente leva ao um alto consumo de cimento, da ordem de 

400 kg/m3, posteriormente, através de misturas experimentais deve ser estabelecida a relação 

pedrisco e areia (FIORITI, 2007). 
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2.2.2.3.Método IPT/EPUSP 
 

É um método muito utilizado no Brasil para dosagem do concreto. Consiste em uma 

atualização e generalização elaborada pela Escola Politécnica da USP a partir do método de 

dosagem desenvolvido pelo IPT - Instituto Tecnológico de Pesquisas de São Paulo. Este 

método está baseado na resistência característica do concreto (fck) aos 28 dias, no diâmetro 

máximo dos agregados e na consistência do concreto para a determinação das proporções de 

agregado miúdo e agregado graúdo para cada unidade de cimento, além da obtenção do fator 

água/cimento (HELENE E TERZIAN, 1992). 

O método está baseado nos seguintes princípios: 

- Na relação água/cimento (a/c), tida como o parâmetro mais importante para o 

concreto estrutural; 

- Não é necessário o conhecimento prévio das características dos agregados; 

- A melhor proporção entre os agregados disponíveis é a que consome menor 

quantidade de água para obter um dado abatimento; 

- A partir da trabalhabilidade requerida são explorados diferentes teores de 

argamassas e relações água/cimento. 

O resultado do método é um diagrama de dosagem, em forma de gráfico, onde em 

cada quadrante estão representadas as “leis de comportamento” que expressas às seguintes 

relações: Lei de Abrams (a resistência do concreto é função da relação água/cimento), Lei de 

Lyse (a consistência do concreto, medida pelo abatimento do tronco de cone, é função da 

relação agregados secos/cimento, da relação água/cimento (a/c) e é independe do traço seco) 

Lei de Molinari (o consumo de cimento de um concreto correlaciona-se com o valor do traço 

seco “m” através de uma curva do tipo), Teor ideal de argamassa seca (existe um teor ideal 

de argamassa seca “a” que é independente do traço (ou resistência requerida)). 

No caso de dosagem para paver a utilização do Método IPT/EPUSP apresenta-se 

viável uma vez que neste método é admitido abatimento 0mm, característico de blocos de 

concreto (AMADEI, 2011). 

Além disto, quando se fala de dosagem para pavers, algumas diretrizes devem ser 

levadas em consideração, Hood (2006): 

- Estabelecer a composição granulométrica ideal para a mistura dos agregados e suas 

composições; 

- Determinar a quantidade ideal, de acordo com os equipamentos; 
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- Determinar a quantidade de cimento. 

 

2.2.3. Equipamentos de fabricação 
 

Os equipamentos utilizados para produção dos pavers são máquinas que produzem 

artefatos de cimento, denominadas vibro-prensas multifuncionais. Nestas máquinas o 

mecanismo empregado faz com que o material penetre e preencha as formas de aço do 

equipamento através da vibração. Este tipo de equipamento permite o controle de 

homogeneidade das resistências mecânicas, da textura e dimensões durante o processo de 

fabricação (FIORITI, 2007). A Figura 17 ilustra uma vibro-prensa multifuncional. 

 

Figura 17 – Vibro-prensa com desforma sobre paletes 

 
Fonte: Autora (2012) 

 

Este tipo de equipamento trabalha com a vibração associada à prensagem, onde a 

primeira é responsável pelo preenchimento e adensamento do concreto nas formas e a 

segunda pelo adensamento e controle das dimensões das peças (HOOD, 2006). Existem 

vários tipo de vibro-prensas, e a variação se dá principalmente pelo tipo de processo de 

desforma, são elas: vibro-prensa tipo poedeira, vibro-prensa com desforma sobre paletes e 

vibro-prensa de desforma de multi-camadas (FIORITI, 2007). 
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2.3. PROPRIEDADES DOS PAVERS 
 

Por se tratar de um concreto que possui características distintas do concreto plástico 

o concreto utilizado para a confecção de blocos deve apresentar características peculiares 

tanto no estado fresco como no estado endurecido (AMADEI, 2011). No seu estado fresco o 

concreto deve apresentar consistência o suficiente para garantir o adequado manuseio e 

acabamento dos blocos, já no estado endurecido os blocos devem ser capazes de atender às 

solicitações de compressão e desgaste, garantindo um material durável e com acabamento 

visual satisfatório. 

Para o controle do desempenho dos pavers algumas características são consideradas 

de extrema importância: os materiais, as tolerâncias dimensionais, resistência, durabilidade e 

aparência. Para tanto são estabelecidas normas e padrões nacionais e internacionais. 

 

2.3.1. Tolerâncias Dimensionais 
 

As dimensões dos pavers interferem diretamente no assentamento dos mesmos 

impedindo muitas vezes a execução do modelo de assentamento escolhido, ou ainda, 

comprometendo o nivelamento final e o intertravamento do pavimento (FIORITI, 2007). 

De acordo com a Norma ABNT NBR 9781:1987 o paver é uma peça pré-moldada de 

formato geométrico retangular, com comprimento máximo de 400 mm, largura mínima de 

100 mm e altura mínima de 60 mm. Na maioria das normas, assim como na brasileira, as 

tolerâncias dimensionais para comprimento e largura variam entre 2 e 3 mm, enquanto para 

espessura a variação aceita está entre 2 a 5 mm, conforme mostra a Tabela 01. 

 

Tabela 1– Tolerâncias dimensionais 
Limites 

admissíveis 

(mm) 

Brasil 

NBR 

9781:1987 

Europa 

BS EN-1338 (2003) 

EUA 

ASTM-C936 

(1996) 

Canadá 

CSA 

A231.2-95 < 100mm >100mm 

Comprimento + 3 + 2 + 3 + 1,6 -1,0/+2,0 

Largura + 3 + 2 + 3 + 1,6 -1,0/+2,0 

Altura + 5 + 3 + 3 + 3,2 + 3,0 

Fonte: FIORITI, 2007 – Adaptado 

 

A ABNT NBR 9781:1987 define também os limites de aceitação do material, para 

tanto deve ser retirada uma amostra de 6 peças para lotes de até 300m2, acrescida de uma peça 
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a cada 50 m2 excedente até perfazer uma amostra máxima de 32 peças que deverão 

obrigatoriamente obedecer às tolerâncias dimensionais constantes da Tabela 01. 

 

2.3.2. Resistência 
 

A resistência à compressão é uma das propriedades mais importantes quando se 

avalia o desempenho de uma estrutura, estando ligada à capacidade dos materiais de resistir às 

tensões sem que haja ruptura. É a resistência que define o tipo de aplicação do bloco e a 

dosagem de materiais a serem utilizados na confecção do concreto (AMADEI, 2011). 

A maioria das normas internacionais exige a realização de ensaios de compressão 

para os pavers como forma de determinar se o paver irá suportar o transporte e manuseio 

durante o assentamento, além disto, estabelece também se irá resistir às ações provenientes da 

utilização (FIORITI, 2007). 

A maioria das especificações mundiais estabelecem a resistência à compressão no 

intervalo de 35 MPa a 55 MPa ou a resistência a flexão maior que 3,5 MPa, independente do 

método utilizado para o ensaio. Apesar de adotarem limites próximos não existe um consenso 

no que se refere aos métodos de ensaios utilizados, tipos de equipamentos, corpos de prova, 

condições de umidade da amostra a ser ensaiada, idade do ensaio e número de corpos de 

prova que deve ter cada amostra (Godinho, 2009). 

Os valores altos da resistência adotados pela maioria das normas vêm sendo 

questionado por inúmeros pesquisadores, segundo Shackel (1990 apud Godinho, 2009) uma 

alta resistência dos pavers não é necessária para garantir uma boa performance dos 

pavimentos, esta afirmação foi feita após serem realizadas uma série de testes em pistas 

experimentais com pavers  de resistência variando entre 25 MPa e 55 MPa, chegando à 

conclusão que não há relação entre a resistência do paver e o comportamento estrutural do 

pavimento, uma vez que o tipo de utilização deste material não requer resistências tão 

elevadas. 

Na Austrália e na África do Sul, países que possuem alto índice de aplicação de 

pavers em pavimentos a especificação requer que as peças atendam a determinadas 

tolerâncias, e tenham resistência à compressão de 25 MPa, para tráfegos leves, ou 35 MPa, em 

circunstâncias mais severas ou onde o carregamento por roda é maior do que 30 kN. A 

especificação em vigor que preconiza os requisitos para peças de concreto para pavimentação 

é SABS 1058:2002 - Concrete paving blocks que é referida no SABS 1200 MJ: 1984 - 

Standard specification for civil engineering construction: segmented paving (Godinho, 2009). 
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A ABNT NBR 9781:1987 estabelece limites de resistência à compressão de acordo 

com a utilização e também limites mínimos de resistência à tração. A Tabela 02 traz os limites 

aceitáveis de resistência dos pavers de acordo com a norma brasileira e as normas 

internacionais mais utilizadas. 

 

Tabela 2 – Limites aceitáveis de resistência para Pavers 
PAÍS / NORMA REQUISITOS FÍSICOS LIMITES ADMISSÍVEIS 

BRASIL 

ABNT NBR 9781:1987 

Resistência à 

compressão (MPa) 

1 
> 35 - Solicitações de veículos 

comerciais de linha. 

2 

> 50 – Solicitações de veículos 

especiais ou cargas que 

produzem acentuados efeitos 

de abrasão. 

EUA 

ASTM–C936 (1996) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Média > 55,0 

Individual > 50,0 

CANADA 

CSA A231.2-95 (1995) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Média > 50,0 

Individual > 45,0 

EUROPA 

BS EM-1338 (2003) 

Resistência à tração 

por compressão 
Individual 

Nenhum resultado individual < 

que 3,6 MPa e nenhuma carga 

de ruptura < 250 N/mm 

Fonte: FIORITI, 2007 – Adaptado 

 

2.3.3. Durabilidade  
 

A durabilidade dos pavers está diretamente ligada à parâmetros como resistência à 

abrasão, absorção de água, resistência à impactos, resistência a ciclos de gelo e degelo e 

resistência à frenagem/escorregamento, fatores que influenciam diretamente na vida útil do 

pavimento. 

No caso dos pavers tão importante quanto a resistência à compressão é a resistência à 

abrasão, que pode ser definida segundo Mehta e Monteiro (2006) como um desgaste provido 

pela abrasão seca ocasionada pelo tráfego de pessoas e veículos. 

A durabilidade dos pavers pode ser entendida como a sua resistência à abrasão, para 

tanto as normas internacionais exigem a execução deste tipo de ensaio (FIORITI, 2007). A 

Tabela 03 mostra os parâmetros de abrasão aceitáveis nas normas internacionais. 
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Tabela 3 – Resistência à Abrasão parâmetros internacionais 
PAÍS / NORMA REQUISITOS FÍSICOS LIMITES ADMISSÍVEIS 

EUROPA 

BS EM-1338 (2003) 
Abrasão 

Disco de Bohne 

DIN-52108 
< 20cm3/50 cm2 

Disco de desgaste 

metálico 
< 23mm 

EUA 

ASTM–C936 (1996) 
Abrasão (perda de volume) < 15cm3/50 cm2 

Fonte: FIORITI, 2007 – Adaptado 

 

No Brasil não existe um único método utilizado para a determinação da resistência à 

abrasão dos pavers. Existem vários ensaios, cada qual com sua especificação, conforme 

mostra a Tabela 04: 

 

Tabela 4– Ensaios usuais para resistência a abrasão 
MÉTODO DESCRIÇÃO DO ENSAIO 

MÉTODO DE PETIT 

Consiste na medição da penetração no do corpo de prova provocada 

por um disco de aço de 200mm de diâmetro girando a uma 

velocidade de 75 rpm. 

NBR 12042:1992 

Materiais inorgânicos - 

Determinação do 

desgaste por abrasão - 

Método de ensaio 

Simula um percurso de 1000m, com leituras milimétricas a 500m e 

1000m. Os corpos de prova de 70x70 mm giram em seu próprio 

eixo simulando uma trajetória circular, utilizando como abrasivo a 

areia. São realizadas medidas do desgaste em 4 pontos diferentes, 

nas distâncias de 500 e 1000m. 

MÉTODO DE 

ABRASÃO LOS 

ANGELES – ASTM 

C131 (1996) 

Este ensaio é utilizado para aferir a resistência à abrasão e ao 

impacto de agregados graúdos com diâmetro máximo de 37,5mm. O 

resultado se dá pela diferença de massa antes e depois do ensaio. 

MÉTODO CIENTEC 

Neste ensaio é simulado um percurso de 500m percorridos pelo 

corpo de prova de 50x50mm, submetido a uma pressão constante de 

0,06 MPa sobre carbeto de silício. O desgaste é dado em mm, pela 

diferença de leituras realizadas em 5 pontos do corpo de prova antes 

e depois do ensaio. 
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NBR 13818:1997- 

Placas cerâmicas para 

revestimento – 

Especificações e 

métodos de ensaio – 

Determinação da 

resistência à abrasão 

profunda 

Neste método os corpos de prova são colocados de encontro a um 

disco rotativo a uma velocidade constante, escoando entre o disco e 

o corpo de prova um pó fino de alumina com finalidade de provocar 

o desgaste das peças, a quantidade removida define o desgaste. 

Como limite a norma preconiza que o volume de material removido 

deve ser menor que 2365 mm3. 

Fonte: AMADEI, 2011 e FIORITI, 2007 – Adaptado 

 

Realizado o ensaio, os resultados obtidos devem ser comparados com resultados de 

outros pesquisadores que adotaram o mesmo ensaio e também com parâmetros das normas 

internacionais. 

A absorção de água está diretamente ligada à porosidade dos concreto, assim quanto 

menor a absorção de água, menor a porosidade, com isto a tendência de se obter uma melhor 

resistência e características técnicas e durabilidade satisfatórias é maior. No Brasil não existe 

uma norma especifica para pavers no que diz respeito à absorção de água, assim, 

normalmente é utilizada a ABNT NBR 12118:2011 – Blocos vazados de concreto simples 

para alvenaria – Determinação da absorção de água, do teor de umidade e da área líquida. 

Dada a importância da determinação da absorção de água pelos pavers tanto as 

normas nacionais quanto as internacionais fixam índices máximos de absorção  conforme 

mostrado na Tabela 05. 

 

Tabela 5– Parâmetros de Índice de absorção de água 
PAÍS NORMA ABSORÇÃO 

BRASIL NBR 12118:2011 10% 

EUA ASTM–C936 (1996) 
Média < 5,0% 

Individual < 7,0% 

EUROPA BS EM-1338 (2003) < 6,0% 

Fonte: FIORITI, 2007 – Adaptado 

 

Os materiais influenciam diretamente a durabilidade do paver, segundo Fioriti 

(2007), e que estes devem seguir as mesmas especificações utilizadas para concreto, uma vez 

que os dois utilizam os mesmos componentes: cimento, areia, brita e água. 

Na Europa, Estados Unidos e Canadá são considerados parâmetros que influenciam 
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na durabilidade do pavimento e também no seu desempenho, podem ser salientados: 

resistência aos ciclos de gelo e degelo, resistência à frenagem/escorregamento e resistência ao 

impacto.  

 

2.3.4. Normas Brasileiras 
 

No Brasil até o ano de 2011 existiam somente duas normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas que tratavam de pavimentos intertravados de concretos: 

- ABNT NBR 9780:1987 – Peças de concreto para pavimentação – Determinação da 

resistência à compressão, que descreve a metodologia para realização do ensaio de 

compressão. 

- ABNT NBR 9781:1987 – Peças de concreto para pavimentação, que determina as 

condições mínimas para a aceitação dos pavers destinados à pavimentação de vias urbanas, 

não mencionando pavimentação de rodovias de tráfego médio. São definidas as dimensões 

limites e a resistência mínima para diferentes aplicações, sendo que esta varia entre 35 e 50 

MPa. 

Com o crescimento da utilização deste material em obras de pavimentação em todo 

país e buscando também difundir as vantagens do material e assegurar a segurança tanto ao 

consumidor quanto ao contratante deste tipo de serviço a ABNT lançou em junho 2011 a 

ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução, que 

estabelece diretrizes de execução de qualquer tipo de pavimento sujeitos ao tráfego de 

pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos, cujo 

revestimento seja de pavimento intertravado. A norma serve também como referência para 

que organismos públicos realizem licitações de calçadas e ruas que utilizem pavers 

(SANTOS, 2011). 

As normas de produção de pavers estão sendo revisadas, uma vez que a atual 

normalização segundo a equipe da ABNT necessita avançar em relação aos requisitos de 

durabilidade da peça, principalmente em relação à absorção de água e abrasão, itens ainda não 

contemplados na norma em vigor. Outros requisitos que devem ser avaliados são a resistência 

à compressão e a relação entre o comprimento da peça e sua espessura, fator, segundo os 

técnicos da ABNT, de grande importância no comportamento mecânico da peça no pavimento 

intertravado (SANTOS, 2011). 

Fioriti (2007) afirma a necessidade de novas avaliações das normas brasileira, 

principalmente quanto aos limites de resistência, que segundo o pesquisador, são muitos 
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elevados e limitam a aplicação do material, além de elevar seu custo por necessitar de maior 

consumo de cimento visando atingir as resistências solicitadas. Além disto, a elaboração de 

novas normas que determinassem limites para outras propriedades como: resistência a 

abrasão, absorção de água, resistência à tração, resistência ao impacto. 

Um consenso entre diversos pesquisadores diz respeito aos valores mínimos exigidos 

pela ABNT NBR 9780:1987, para o ensaio de resistência à compressão que exige que os 

blocos suportem sobrecargas extremamente elevadas, não condizendo com todos os tipos de 

ambientes onde são utilizados. Vários países exigem resistências menores, como por exemplo, 

a África do Sul e a Austrália onde o valor mínimo é de 25 MPa, as normas destes países 

levam em consideração a finalidade de utilização do paver, o que não ocorre com a norma 

brasileira (FIORITI (2007), GODINHO (2009) e AMADEI (2011)). Comentando as normas 

brasileiras, Fioriti (2007), após desenvolver um trabalho de aplicação de resíduos de pneus em 

blocos para pavimentação de tráfego leve, afirma que a resistência à compressão de 15 MPa 

foi satisfatória, pois as solicitações de passeios públicos são inferiores. 

Com a necessidade de atingir as altas resistências exigidas pela norma brasileira leva 

os fabricantes a utilizarem na produção dos pavers altos consumos de cimento e de aditivos 

que possam melhorar esta propriedade. Um exemplo da aplicação de grandes quantidades de 

cimento é a pesquisa de Amadei (2011) que para atingir a resistência mínima da norma sem a 

utilização de aditivos para concreto utilizou um consumo de cimento da ordem 437 kg/m3. 

Do ponto de vista ambiental o alto consumo de cimento nos concretos é preocupante, 

apesar do concreto de cimento Portland ser reconhecido como um material verde (compatível 

com o meio ambiente) com relação aos outros materiais de construção. O cimento Portland, o 

principal ligante hidráulico usado no concreto moderno, é produto de uma indústria não 

apenas de uso intensivo de energia (4GJ/t cimento), mas também responsável por grandes 

emissões de CO2. A fabricação de uma tonelada de clínquer de cimento Portland lança perto 

de uma tonelada de CO2 na atmosfera. A produção anual mundial de cimento 1,5 bilhão de 

toneladas, principalmente de cimento Portland, é responsável por quase 7% das emissões 

globais de CO2 (MEHTA, 1999). 
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3. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

O processo acelerado de urbanização das cidades, as grandes obras de infraestruturas, 

o crescimento econômico e as dimensões dos bens produzidos fazem com que a indústria da 

construção civil seja o maior consumidor de recursos naturais dentro de qualquer sistema 

econômico. 

Segundo John (2000), alguns fatores são determinantes para o consumo de recursos 

naturais na construção civil em determinadas regiões: 

a) A taxa de resíduos gerados; 

b) A taxa de reposição das estruturas construídas e a vida útil destas; 

c) Manutenções nas construções existentes, inclusive as oriundas de manutenção 

por falhas construtivas; 

d) As perdas incorporadas nos edifícios; 

e) A tecnologia empregada. 

A determinação exata da quantidade dos recursos consumidos é muito difícil de ser 

realizada. Desta forma, adota-se uma faixa de recursos naturais extraídos do planeta entre 

20% e 50%. O valor como citado anteriormente varia de região para região, isto pode ser 

comprovado pela Tabela 06, adaptada de valores pesquisados por John (2000), que apresenta 

a quantidade de consumo de agregados naturais na construção civil no Japão, no Reino Unido 

e nos Estados Unidos. 

 

Tabela 6 – Quantidade de consumo de agregados na construção civil 

PAÍS ANO 
QUANTIDADE 

(ton/hab.ano) 
FONTE 

Japão 1995 9,4 KASAI (1998)* 

Reino Unido 1998 6,0 DERT (1998)* 

EUA 1999 7,5 MATOS e WAGNER (1999)* 

Fonte(*) apud John (2000) 

 

Pode-se dizer que o consumo de agregados naturais no Brasil cresce 

proporcionalmente à quantidade de cimento produzida, se for levado em consideração um 

traço médio de 1:6 (JOHN, 2000), e uma produção de aproximadamente 63 milhões de 

toneladas de cimento Portland entre os anos de 2010 e 2011(SNIC, 2011), chegamos a um 

consumo de 378 milhões de toneladas de agregados somente na produção de concretos e 
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argamassas. É importante lembrar que este número representa somente os materiais para este 

fim, não estão computados agregados utilizados na fabricação de outros materiais e 

componentes, os resíduos gerados tanto na indústria como também na extração das matérias 

primas ou ainda os utilizados na pavimentação. 

Um dos maiores desafios da construção civil, principalmente, nos países em 

desenvolvimento, é atender as necessidades da sociedade como um todo no que se refere à 

melhorias e ampliações do ambiente construído, seja na forma de moradia, edificações 

públicas e infraestrutura, com um emprego cada vez menor de recursos naturais (CHEN; 

CHAMBERS, 1999 apud JOHN, 2000). 

Uma solução para este problema, apontada por diversos pesquisadores, é a 

reciclagem de resíduos industriais. Segundo John (2000) a primeira e mais visível 

contribuição da reciclagem é a preservação dos resíduos naturais. Uma vez que se estes forem 

substituídos por resíduos pode-se afirmar que ocorrerá uma prolongação da vida útil das 

reservas naturais e uma redução da destruição da paisagem, flora e fauna. 

Outros aspectos que devem ser levados em consideração, quando da análise da 

viabilidade da reciclagem dos resíduos. O primeiro é a diminuição de resíduos enviados a 

aterros ou então destinados de forma inadequada, gerando contaminação de todos os 

compartimentos ambientais. Depois podem ser enumerados: a redução do consumo energético 

para a produção de um determinado bem, redução da poluição emitida para a fabricação de 

um mesmo produto, geração de empregos e aumento da competitividade da economia, entre 

outros (JOHN, 2000). 

A utilização de resíduos como material alternativo vem se mostrando em diversas 

pesquisas uma grande oportunidade de reciclagem de resíduos industriais como materiais para 

diversas aplicações. Exemplo disto é a utilização de resíduos de mármore e granito, resíduos 

da casca de arroz e do bagaço de cana-de-açúcar, a borracha de pneus inservíveis e também os 

próprios resíduos da construção civil e da demolição. 

 

3.1. DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS 
 

As atividades antrópicas, inevitavelmente, são geradoras de diversos tipos de 

resíduos que podem poluir os compartimentos água, ar e solo por emissões, deposição, 

disposição, descarga, infiltração, carreamento, acumulação, percolação, injeção ou 

enterramento no solo ou subsolo de substâncias ou produtos poluentes em estado sólido, 

líquido ou gasoso (ABNT NBR 10004:2004).  
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Resíduos sólidos são definidos, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

, como sendo: 

 

Todo resíduo nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
água, ou exijam, para isso, soluções técnicas e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível (ABNT NBR 10004:2004). 

 

Gerador é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado que gere resíduos 

sólidos por meio de suas atividades, sendo estas consideradas desde a extração de matéria-

prima até o consumo do produto final (BRASIL, 2010). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados pela sua natureza física, composição 

química e por sua origem que pode ser domiciliar, comercial, público e de serviços de saúde, 

portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, industrial, radioativo, espacial, 

agrícola e entulho. 

Desta forma, fixa-se a necessidade de conhecimento e classificação dos resíduos 

sólidos gerados, envolvendo a identificação criteriosa da matéria-prima e do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente 

é conhecido (ABNT NBR 10004:2004). A classificação dos resíduos sólidos é fundamental 

para o estabelecimento de normas, leis, padrões, tratamentos e gestão desde a fonte geradora à 

disposição final ou ao reaproveitamento destes resíduos como matéria prima de outros setores 

industriais. 

Segundo a ABNT NBR 10004:2004 os resíduos são classificados em duas classes 

distintas, a Classe I, composta pelos resíduos perigosos, e a Classe II, composta pelos resíduos 

não perigos, e subdivida em Classe II A – Resíduos Não Inertes e Classe II B – Resíduos 

Inertes. 

 

3.2. APLICAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Várias pesquisas têm mostrado a possibilidade da utilização dos resíduos sólidos 

como matéria prima da construção civil, substituindo parcialmente a grande quantidade de 

resíduos naturais consumidos pelo setor (JOHN, 2000) 
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Historicamente o emprego de resíduos como matéria prima tem maior destaque à 

partir da Segunda Guerra Mundial na reconstrução das cidades europeias. As técnicas 

desenvolvidas tinham como objetivo dar uma destinação final aos entulhos e ruínas 

decorrentes da guerra, e também atender a demanda de materiais para a reconstrução do que 

havia sido destruído. Apesar desta técnica já ser aplicada desde a época da Segunda Guerra 

ainda é pouco difundida na maioria dos países. De acordo com Levy e Helene (2002) alguns 

países tem maior grau de desenvolvimento e uma maior escala de utilização dos resíduos. 

As pesquisas estão voltadas para a utilização de resíduos em substituição de 

aglomerantes e agregados em concretos, argamassas, blocos de vedação e pavimentação. 

Segundo Lima (2010) devido aos riscos ambientais decorrentes da extração da areia natural, 

várias pesquisas têm focado na viabilidade da substituição do agregado miúdo e graúdo em 

argamassas e concretos por resíduos de origens diversas, como por exemplo: 

- FARIA et al. (2005) pesquisaram o uso de resíduos sólidos da indústria química, a 

argila montmorillonítica, em substituição da areia em argamassas, concluindo que a mesma 

pode ser utilizada em teores de 5% de substituição sem comprometimento da resistência 

mecânica. 

- ISMAIL e AL-HASHMI (2008) estudaram a substituição de resíduos de plásticos 

não biodegradáveis (80% polietileno e 20% poliestireno) por agregado miúdo, em teores de 

10%, 15% e 20%, para a produção de concretos. Os valores do ensaio de resistência à 

compressão das misturas com resíduos ficaram abaixo dos valores de referência para todas as 

idades analisadas. Tal fato, segundo os autores, pode ser atribuído à perda de resistência na 

zona de transição resíduo-matriz.  

- AL-RAWAS et al. (2005) utilizou cinzas provenientes da queima de resíduo sólido 

municipal (RSMI) por areia e cimento na produção de concretos. Foram utilizados teores de 

substituição de 0%, 10%, 20% e 30%, com fator a/c constante no valor de 0,70. Outros 

valores de fator a/c foram testados anteriormente, mas produziram concretos com baixa 

trabalhabilidade, o que levou os autores a aumentar a quantidade de água. A amostra 

confeccionada com 30% de RSMI apresentou um aumento pouco significativo em relação ao 

exemplar com 20% de substituição, aos 3 e 7 dias apenas, o que levou os autores a concluir 

que, economicamente e tecnicamente, o valor de 20% é o mais indicado para o traço utilizado. 

- Scott Hood (2006) analisou a viabilidade técnica da utilização de Resíduos de 

Construção e Demolição como agregado miúdo na confecção de blocos de concreto para 

pavimentação e verificou que o teor de 25 % de substituição do material reciclado é passível 

de utilização, sendo que para os outros teores os resultados foram insatisfatórios. 
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- Amadei (2010) afirmou que blocos de concreto confeccionados com até 25% de 

substituição se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 9780:1987, sendo 

tecnicamente viável sua execução, além de apresentar valores satisfatórios nos demais 

parâmetros não contemplados pela norma, como a abrasão. 

Outros resíduos também têm sido analisados quanto à substituição pelos agregados 

miúdos e dois destes serão discutidos à partir de agora: a cinza do bagaço de cana-de-açúcar e 

o resíduo de pneu inservível. 

 

3.3. CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR  - CBC 
 

A utilização de concreto nas construções cresce anualmente, elevando 

consequentemente o consumo de Cimento Portland e agregados naturais, matéria prima na 

confecção dos concretos. Com a finalidade de reduzir custos do produto final e também 

diminuir a degradação ambiental várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas com a finalidade 

de substituir os componentes do concreto por materiais alternativos, com composição 

semelhante. Por isso, a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), subproduto da queima do 

bagaço como combustível na geração de energia tornou-se alvo de investigações como 

material substituto tanto do aglomerante quanto do agregado (CHUSILP, 

JATURAPITAKKUL E KIATTIKOMOL, 2009). 

 

3.3.1. Produção da cana-de-açúcar 

 

O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil teve início na colonização portuguesa, 

passando ter uma significativa importância econômica, deve ser lembrado que a cana-de-

açúcar é originária do sudeste asiático e se adaptou muito bem ao país, o que é claramente 

visto pelos índices de produtividade divulgados pelos órgãos oficiais (CONAB,2011). 

A cana-de-açúcar é destinada principalmente a fabricação de açúcar e álcool, sendo 

que o Brasil é responsável pela maior produção mundial de açúcar e produtor de 60% do 

álcool etílico produzido no mundo (MAPA, 2007; ÚNICA, 2008), em números pode-se falar 

em 37 milhões de toneladas de açúcar e 23.000 milhões de litros de etanol (CONAB,2011). 

Segundo Lima (2010) o Brasil vive uma expansão dos canaviais devido 

principalmente ao consumo cada vez maior do etanol, tido como combustível alternativo para 

a maioria dos veículos fabricados. Segundo a CONAB (2012) a área cultivada gira em torno 

de 8.527,8 mil hectares, alguns estados demonstram uma área de cultivo mais significativa, 
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sendo eles: São Paulo (4.419,47 mil ha), Minas Gerais (721,86 mil ha), Goiás (741,38 mil ha) 

Paraná (608,38 mil ha), Mato Grosso do Sul (554,29 mil ha), Alagoas (448,86 mil ha) e 

Pernambuco (309,74 mil ha). Várias destas áreas demonstraram uma expansão significativa 

entre os anos de 2011 e 2012, algo em torno de 171,7 mil hectares, o que também pode ser 

comprovado pela expansão de unidades de beneficiamento que entraram em funcionamento, 

distribuídas da seguinte forma: três no Estado de Minas Gerais, duas em São Paulo, duas em 

Goiás e uma nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso o Sul e Rio de Janeiro. 

A produção prevista para a safra 2012/2013 é de 596,63 milhões de toneladas, de 

acordo com a estimativa publicada pela CONAB em agosto de 2012, houve uma aumento de 

6,5% em relação à safra anterior A recuperação da produtividade seriamente comprometida na 

safra passada, somando-sea um pequeno incremento de área, justifica-se esta estimativa de 

crescimento da produção. Na Tabela 07 estão apresentados os dados de produção nas 

diferentes regiões do país. 

 

Tabela 7 – Produção de Cana-de-açúcar Safra 2011/2012 

REGIÃO 
ÁREA CULTIVADA 

(em mil ha) 

PRODUÇÃO 

(em mil ton) 

Norte 43,36 3.116,8 

Nordeste 1.009,7 62.978,1 

Centro Oeste 1.531,1 107.124,5 

Sudeste 5.243,39 382.386,4 

Sul 610,22 41.024,0 

TOTAIS 8.527,77 596.629,8 

Fonte: CONAB 2012 

 

O estado do Paraná produz sozinho cerca de 41 mil ton, representando 7% da 

produção nacional de cana-de-açúcar. Este volume é processado em 30 usinas e destilarias, 

quantidade que vem aumentando proporcionalmente à quantidade produzida, estas usinas 

estão em sua maioria localizadas na região norte e noroeste do estado, como pode ser vista na  

Figura 18 que representa a localização das usinas no estado do Paraná. 
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Figura 18- Distribuição das Usinas de Cana-de-açúcar no estado do Paraná 

 

Fonte: CONAB, 2011 

 

3.3.2. Resíduos gerados no beneficiamento da cana-de-açúcar  
 

O beneficiamento da cana-de-açúcar gera vários tipos de resíduos desde a colheita 

até a geração de energia através da queima do bagaço. Segundo Chauhan, Chaudahary e 

Samar (2011), podem ser destacados as folhas e cascas utilizadas como fontes de nutrientes na 

ração animal, o bagaço, utilizado como biomassa na cogeração para eletricidade e vapor, e o 

melaço, utilizado na produção de etanol, estes dois últimos resíduos ainda geram a CBC e a 

vinhaça, sendo que esta última quando processada através de um digestor anaeróbio de fluxo 

ascendente (UASB) gera biogás. 

Em números a geração de resíduos pode ser retratada da seguinte forma: se 

aproximam de 320 milhões de litros de vinhaça, 88 milhões de toneladas de torta de filtro de 

cana e 92 milhões de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar. O bagaço da cana-de-açúcar é 

utilizado em larga escala como combustível para todo processo produtivo bem como em 

centrais de co-geração de energia elétrica, devido a seu alto poder calorífico (SALES E 

LIMA, 2010). Segundo Akasaki et al.(2010) a energia elétrica produzida pode atender as 

necessidades da usina possibilitando, com isto, a sua auto-suficiência e o ainda gerar 

excedentes exportáveis às concessionárias de energia. 
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3.3.2.1.  Bagaço da Cana-de-açúcar 
 

O setor industrial representa mais que um terço do consumo de todos os tipos de 

energia, seja na forma de vapor, combustíveis ou forma de energia elétrica, este alto consumo 

traz consigo além de uma demanda muito alta de energia elétrica, principal fonte de energia 

da indústria, vários de impactos ao meio ambiente. Como solução para este problema 

especialistas apontam a reciclagem de materiais alternativos como fonte de energia, um 

exemplo disto é o que a indústria de açúcar faz com o bagaço da cana-de-açúcar que serve de 

combustível para as caldeiras e termoelétricas (CHAUHAN, CHAUDAHARY e SAMAR, 

2011). 

A tecnologia desenvolvida pelas usinas gerou interesse da COCAMAR Cooperativa 

Agroindustrial, que instalou na unidade da cooperativa de Maringá uma termoelétrica que 

utiliza como combustível biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar, cavacos de madeira e 

palha de soja. Funcionando desde 2009 a usina gera 13kW por hora, o suficiente para atender 

uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes (GUILLEN, 2012). 

Por estar localizada em uma região onde existem grandes canaviais e usinas de 

açúcar e etanol, a cooperativa optou por utilizar o bagaço de cana-de-açúcar como biomassa, 

sendo consumidas 700 toneladas deste resíduo diariamente na produção de energia elétrica, 

além disto, este resíduo apresenta vantagens pra sua utilização como: a facilidade de 

armazenamento, a eficiência energética, o baixo custo do resíduo, o baixo custos de transporte 

e operação, além de ser uma fonte de energia renovável (GUILLEN, 2012). 

Em termos econômicos a COCAMAR afirma que mensalmente economiza cerca de 

R$ 1,5 milhões gastos anteriormente com a conta de energia elétrica. Só no ano de 2011 

foram R$13 milhões economizados, que cobriram com folga o gasto anual da usina é de R$5 

milhões. A cooperativa cogita vender o excedente de energia elétrica para a Companhia de 

Energia Elétrica do Paraná (COPEL), já que em alguns meses do ano o consumo diminui 

(GUILLEN, 2012). 

 

3.3.2.2.  Cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
 

Durante o processo de queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia 

é produzida a CBC. Para cada tonelada de cana-de-açúcar produzida são gerados cerca 6 kg 

de CBC, se for levado em consideração a safra nacional 2012/2013 com um montante de 

596,63 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, e que todo o bagaço seria utilizado como 
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fonte de energia seriam, então, produzidas aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de 

CBC. A Figura 19 mostra o aspecto do bagaço e da cinza da cana-de-açúcar. 

 

Figura 19 - Amostras de bagaço e cinza do bagaço de cana-de-açúcar em 
diferentes temperaturas. 

 

Fonte: Cordeiro (2006) 

 

A CBC gerada durante o processo de combustão, apesar de não ser diretamente 

lançada no ar, podem poluir o ambiente quando lançadas no ambiente de forma imprópria. A 

destinação adequada deste resíduo constitui um dos maiores problemas das usinas, após a 

limpeza das caldeiras este ou é aproveitado na adubação ou então lançadas no ambiente sem 

tratamento adequado (SOUZA et al., 2007). Várias pesquisas demonstram que a CBC possui 

poucos nutrientes, além de ter degradação lenta, o que não justificaria a sua utilização como 

fertilizante ( SOUZA et al., 2007; NUNES, 2009). 

De acordo com Lima, Sales e Santos (2010), a CBC possui características que 

demonstram a possibilidade de sua utilização como material inerte, em substituição da areia, 

ao invés de ser utilizada na fertilização das lavouras, já que não possui propriedades 

específicas para este fim. 

 

3.3.2.3. Classificação da cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
 

Segundo a classificação de resíduos vigente no Brasil (ABNT NBR 10004:2004), a 

CBC é considerada um resíduo Classe II A (resíduos não perigos e não inertes), o que a torna 

indicada para utilização em matrizes cimentícias. 

 

3.3.2.4. Questões ambientais relacionadas à Cinza do bagaço da cana-de-
açúcar 
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Como visto anteriormente a queima do bagaço da cana-de-açúcar gera grandes 

quantidades de cinza, acumuladas em aterros à espera de alternativas para a sua reutilização 

como matéria prima de outros setores industriais. A CBC é caracterizada por ser um material 

na forma de pó, com baixa densidade e de elevado volume, o que pode acarretar devido ao 

efeito de condições climáticas contaminação dos solos adjacentes, das águas subterrâneas e 

problemas de saúde (FRIAS, VILLAR e SAVASTANO, 2008). 

Com o avanço nas pesquisas com a CBC e a comprovação de possibilidade de sua 

utilização como substituto do agregado miúdo e do cimento, quando processada da forma 

adequada Cordeiro et al. (2010) analisaram a possibilidade de utilizar a CBC, em caráter 

industrial, como substituição do cimento e com isto conseguir uma redução nos índices de 

CO2 das fábricas de cimento na atmosfera, obtendo-se com isto créditos de carbono. O 

projeto buscou estimar o potencial de reduções e a viabilidade da obtenção do Certificado de 

Emissão Reduzida, seguindo para isto a metodologia estabelecida pela Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudanças do Clima para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A 

otimização dos dados referentes às fábricas de etanol e de cimento do estado de São Paulo foi 

realizada através de algoritmos genéticos desenvolvidos especificamente para este fim. Após 

as análises, seguindo a metodologia proposta, a redução das emissões estimadas chegou à 

519,3kt de CO2/ano, para esta região do país. As simulações realizadas demonstraram que a 

CBC misturada ao cimento, em escala industrial, preenche todas as condições para ser 

candidata a projetos de Mecanismos para Desenvolvimento Limpo e com isto apresenta 

potencial para emissão de créditos de redução de CO2 certificadas. 

Estes estudos demonstram que um resíduo anteriormente sem destinação adequada e 

potencialmente poluidora, pode ser reutilizado de forma a auxiliar na redução de impactos 

ambientais de outros setores industriais. 

 

3.3.3. Aplicação dos resíduos de CBC na Construção Civil 
 

As pesquisas realizadas com a cinza do bagaço de cana-de-açúcar demonstram que a 

incorporação da CBC na construção civil pode trazer vantagens uma vez que pode ser 

incorporada em substituição aos materiais necessários a este setor industrial, preservando 

assim os recursos naturais não renováveis (AKASAKI et al., 2010). 

Lima, Sales e Santos (2010) destacaram a importância dos estudos da CBC em 

adições minerais devido à sua composição física, estado amorfo ou cristalino, apresentando 

reatividade em meio aquoso com o hidróxido de cálcio, sendo assim indicada a sua utilização 
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como adição mineral pozolânica em substituição parcial ou total ao cimento Portland. 

As pesquisas estão voltadas para determinação da composição química e das 

características mineralógicas, a análise a resistência mecânica e da durabilidade, além da 

influência da temperatura de queima do bagaço da cana-de-açúcar e da moagem em todas as 

outras características da CBC. A seguir serão relacionadas às principais características da 

CBC e as principais pesquisas realizadas sobre elas. 

 

3.3.3.1. Composição química 
 

A CBC apresenta em sua composição química dióxido de silício (SiO2) em uma 

porcentagem variando de 60% (CORDEIRO, 2006) a 80% (NUNES,2009), sendo que parte 

deste silício é proveniente da areia, na forma de quartzo, proveniente da lavoura e não retirada 

durante o processo de lavagem ou ainda proveniente da absorção das raízes. Segundo Akasaki 

et al. (2010) apesar das diferentes concentrações de SiO2 as diferenças mais relevantes na 

CBC dizem respeito à forma que a sílica presente nela ser encontra, na forma cristalina ou 

amorfa, ou seja, com propriedades pozolânicas. 

 

3.3.3.2. Características mineralógicas  
 

A temperatura de queima do bagaço de cana-de-açúcar determina o surgimento de 

fases amorfas ou cristalina da sílica, para estabelecer as temperaturas ideais de queima, assim 

como, às faixas de temperatura que determinam a mudança de condição várias pesquisas têm 

sido feitas.  

De acordo com De Paula (2006) tanto a forma quanto a quantidade da sílica obtida 

depende da temperatura de combustão e do tempo de queima. Para Mehta (1999) o ideal é que 

os resíduos agrícolas quando utilizados como queimados devem ter como temperatura 

oscilando entre 400 e 800°C, evitando assim a formação de cristais de sílica, otimizando 

assim as propriedades reativas das cinzas obtidas nos processos. 

A pesquisa realizada por Cordeiro (2006) onde é feita a simulação de queima sob 

condições controladas, com temperaturas variando de 400°C e 900°C, mostra que de acordo 

com o aumento da temperatura de queima ocorrer uma progressão da cristalinização dos 

compostos, indo desde fases amorfas até mesmo a picos pronunciados de cristalinização. 
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3.3.3.3.  Resistência mecânica 
 

A CBC tem apresentado bons resultados nas pesquisas realizadas quando o assunto é 

resistência mecânica. A melhora desta característica tão importante para concretos e 

argamassas fez com que este resíduo se tornasse alvo de muitos pesquisadores, principalmente 

em países grandes produtores de cana-de-açúcar, como Brasil, Índia e Tailândia. 

Este aumento da resistência pode contribuir para a diminuição no consumo de 

cimento na confecção de concretos e argamassas, o que auxiliaria na redução do impacto 

ambiental causado pela emissão de CO2 pelas fábricas cimenteiras. 

As pesquisas estão voltadas, em sua maioria, para a análise da resistência mecânica 

de concretos e argamassas confeccionados com a CBC substituindo parcialmente tanto o 

cimento quanto o agregado miúdo. A seguir serão relatadas pesquisas realizadas no Brasil, 

com o objetivo de demonstrar a viabilidade da utilização deste resíduo em matrizes 

cimentícias. 

Segundo Cordeiro (2006) até 40% do cimento pode ser substituído por CBC (com 

condições de queima, moagem e granulometria controladas em laboratório) em argamassas 

sem que ocorram mudanças significativas das propriedades mecânicas, de durabilidade e 

reológicas. 

Cordeiro et al. (2008) concluiram após seus experimentos que o aumento de 

resistência em concretos confeccionados com CBC em substituição de agregados ou de 

cimento se dá pelo efeito filler da cinza, ou seja um melhor empacotamento dos grãos, e 

também por sua atividade pozolânica. 

De acordo com Cordeiro, Toledo e Fairbairn (2009) que analisaram a CBC para um 

intervalo de temperaturas de queima de 400ºC a 900ºC, em laboratório, e concluíram que a 

CBC obtida com queima controlada a 600ºC pode ser utilizada como pozolana, apresentando, 

nestas condições, atividade pozolânica recomendada pelos requisitos da ABNT NBR 

12653:1992. Estes resultados demonstram que a temperatura de calcinação é fator 

determinante para a obtenção de CBC reativas. 

Machado e Martins (2010) analisaram a potencialidade da aplicação da cinza em 

argamassas e concretos em substituição da areia, como resultados obtiveram aumento de 

resistência tanto nas argamassas quanto nos concretos, com substituição de 50% e 20%, 

respectivamente. 

A utilização da CBC, assim como de algumas cinzas, muitas vezes esbarra na pouca 

reatividade da maior parte delas, isto porque os processos de geração não possuem um 
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controle operacional de temperatura de combustão e de resfriamento das cinzas, produzindo 

assim cinzas com pouca reatividade, de acordo com Lima, Sales e Santos (2010), apesar de 

também apresentar esta condição a CBC ainda tem se mostrado como um resíduo viável para 

a utilização como material de construção, principalmente em substituição à areia natural. 

Ganesan; Rajagopal; Thangavel (2007), pesquisadores indianos, verificaram que 

utilizando uma substituição de 20% do cimento por CBC algumas propriedades do concreto 

foram melhoradas, como: aumento de resistência, diminuição da permeabilidade, maior 

resistência à penetração dos cloretos, o que melhora a durabilidade do concreto. 

A resistência à compressão do concreto pode ser melhorada com adição da CBC, 

desde que esta tenha condições controladas de temperatura e moagem adequada. Segundo 

Chusilp, Jaturapitakkul e Kiattikomo (2010), a CBC obtida por queima à 600º C e beneficiada 

em processo de moagem pode substituir em 20% o cimento em concretos, apresentando 

excelentes resultados nas primeiras idades. Esta propriedade está ligada ao fato das pequenas 

partículas da CBC preencher os vazios e espaços anteriormente ocupados por ar, produzindo 

assim, um concreto mais denso. 

 

3.3.3.4. Durabilidade 
 

A durabilidade pode ser entendida como a capacidade do concreto de resistir à ação 

do tempo, aos ataques químicos, à abrasão e a processos de deterioração, que estão ligados a 

fenômenos físico-químicos que ocorrem entre os constituintes do concreto e os agentes 

agressivos (AKASAKI et al., 2010). 

Todas as reações estão intimamente ligadas ao índice de vazios, uma vez que estes 

determinam a passagem de líquidos e gases pelo concreto, assim a durabilidade do material 

pode ser avaliada através do índice de vazios e da absorção de água por capilaridade 

(AKASAKI et al., 2010). Quanto à absorção de água por capilaridade foi observado por 

Cordeiro (2006) que aos 68 dias houve uma diminuição significativa em concretos 

confeccionados com adição de cinza. 

O comportamento frente à penetração de íons cloreto serve para indicação de 

durabilidade, em ensaios realizados por Ganesan; Rajagopal; Thangavel (2007) observou-se 

que a carga passante em pastas de cimento diminui com o aumento do teor de substituição do 

cimento por CBC. 

A CBC diminui a permeabilidade dos concretos quando utilizada em substituição de 

cimento, sendo que os melhores resultados são para substituições de 30% em massa, segundo 
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Chusilp, Jatutapitakkul e Kiattikomol (2010) a permeabilidade diminui com o aumento do 

teor de substituição, porém após o índice de 30% não há um crescimento expressivo que 

justifique sua utilização. 

 

3.4. RESÍDUOS DE PNEUS INSERVÍVEIS 
 

3.4.1. Pneus 
 

Para um melhor entendimento deste tipo de resíduo e os impactos por eles causados 

no ambiente são necessários esclarecimentos sobre os diferentes tipos de classificação que 

este material recebe desde sua fabricação até o seu descarte, segundo o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) em sua Resolução n°416/2009 define a classifica os pneus da 

seguinte forma: 

 

I - Pneu ou pneumático: componente de um sistema de rodagem, constituído 
de elastômeros, produtos têxteis, aço e outros materiais que quando montado 
em uma roda de veículo e contendo fluído(s) sobre pressão, transmite tração 
dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente a carga do veículo e 
resiste à pressão provocada pela reação do solo;  
II - Pneu novo: pneu, de qualquer origem, que não sofreu qualquer uso, nem 
foi submetido a qualquer tipo de reforma e não apresenta sinais de 
envelhecimento nem deteriorações, classificado na posição 40.11 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM; 
III - Pneu usado: pneu que foi submetido a qualquer tipo de uso e/ou 
desgaste, classificado na posição 40.12 da NCM, englobando os pneus 
reformados e os inservíveis; 
IV - Pneu reformado: pneu usado que foi submetido a processo de 
reutilização da carcaça com o fim específico de aumentar sua vida útil, 
como: a) recapagem: processo pelo qual um pneu usado é reformado pela 
substituição de sua banda de rodagem; b) recauchutagem: processo pelo qual 
um pneu usado é reformado pela substituição de sua banda de rodagem e dos 
ombros; e c) remoldagem: processo pelo qual um pneu usado é reformado 
pela substituição de sua banda de rodagem, ombros e toda a superfície de 
seus flancos. 
V - pneu inservível: pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua 
estrutura não se prestando mais à rodagem ou à reforma. 
 

3.4.1.1. Histórico 
 

O pneu tem sua origem no século XIX e passou por um longo processo de 

desenvolvimento até atingir a tecnologia atual, tudo isto devido a ser um componente 

imprescindível ao funcionamento dos veículos. Foram vários experimentos, muitos deles 

iniciados por Charles Goodyear, que por volta de 1830, descobriu acidentalmente o que seria 
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o processo de vulcanização, deixando cair enxofre na borracha cozida à altas temperaturas. 

Este processo permitiu a produção de um material resistente e com elasticidade constante 

tanto ao frio quanto ao calor, aumentou a segurança nas freadas e diminuiu as trepidações nos 

carros (ANIP, 2011). 

Outros nomes fizeram parte da história dos pneus, entre eles podemos destacar os 

irmãos Michelin, que em 1845 patentearam o pneu para automóvel, e o Robert Thompson, 

responsável pela colocação em 1847 da câmara de ar dentro dos pneus até então feitos com 

borracha maciça. À partir de 1888 as fábricas passaram a investir cada vez mais em pesquisas 

e segurança, já que este componente da indústria automobilística passou a ser utilizado em 

larga escala (ANIP, 2011). 

No Brasil a produção teve início em 1934 com a implantação do Plano Geral de 

Viação Nacional. Em 1936 a instalação no Rio de Janeiro da Companhia Brasileira de 

Artefatos de Borracha, contribuiu de forma definitiva para o crescimento da produção 

nacional. Já nos primeiro anos foram produzidos 29 mil pneus. Entre 1938 e 1941, outros 

grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no Brasil, elevando a produção 

nacional para 441 mil unidades. No final dos anos 1980, o Brasil já tinha produzido mais de 

29 milhões de pneus (ANIP, 2011). 

Desde então, o Brasil conta com a instalação de 15 fábricas de pneus, das quais cinco 

internacionais: Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli (ANIP, 2011). 

 

3.4.1.2. Composição 
 

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP (2011) para 

que o pneu atenda todas as exigências de desempenho e de segurança vários componentes e 

processos são combinados. As principais matérias primas são borracha sintética, borracha 

natural, derivados de petróleo como o negro de fumo, cabos e cordonéis de aço, produtos 

químicos como o enxofre. Sendo que a parcela de utilização de cada um dos itens de 

composição será definida de acordo com o uso do produto final. 

Um exemplo desta variação é a composição de pneus para carros de passeio e 

caminhões. No primeiro é utilizada a borracha sintética uma vez que os automóveis são 

utilizados em rodovias e ruas pavimentadas, já parta os segundos a borracha natural é mais 

empregada, pois tem maior resistência à cortes e lacerações. Já o negro de fumo deve ser 

utilizado em todos os pneus, uma vez que este confere resistência à abrasão e a cor negra ao 

pneu, a ele é somada enxofre, elemento vulcanizante e produtos químicos diversos, como 
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catalisadores e plastificantes (ANIP – 2011). 

Conforme a capacidade de carga, velocidade de emprego, aplicação do veículo, tipo 

de estrada, é determinada a composição de uma estrutura resistente de lonas emborrachadas, 

cordonéis de aço e náilon, combinados de forma complexa (ANIP – 2011). 

 

3.4.1.3. Produção 
 

O processo de fabricação do pneu é bem complexo, uma vez que as partes de um 

pneu possuem propriedades físicas e químicas diferentes, e para a que o pneu tenha o melhor 

desempenho e características adequadas à sua aplicação as etapas de fabricação vão desde a 

preparação da borracha até a produção de cada um dos itens são controladas, seguindo 

especificações técnicas e procedimentos pré-determinados (ANIP, 2011). 

Dentro dos processos que fazem parte da fabricação do pneu o mais importante é a 

vulcanização, este dá consistência à borracha, através de uma prensa sob determinada 

temperatura, pressão e tempo, tudo de acordo com a finalidade de cada pneu. Todo o processo 

é monitorado garantindo assim que o produto atenda todas as normas de segurança (ANIP, 

2011). 

A produção brasileira de pneus no ano de 2011, segundo a ANIP (2011), foi de 

aproximadamente 67 milhões de unidades, dividas entre pneus de cargas, de caminhões, 

carros, motos e bicicletas. Ainda, segundo relatórios da ANIP, cerca de 75% dos pneus 

fabricados são consumidos pelo mercado nacional, seja pelas revendas (45%) ou pelas 

montadoras de carros (30%), assim pode-se dizer que aproximadamente 50 milhões de pneus 

são comercializados no território nacional. 

 

3.4.2. Descarte de pneus 
 

De acordo com a ANIP cerca de 22 milhões de pneus são trocados anualmente no 

país. Desse montante, 46,8% são pneus usados que podem retornar ao mercado para serem 

ainda utilizados nos veículos ou submetidos a algum tipo de reforma, e 53,2% são pneus 

inservíveis, que não têm mais utilização veicular. Com relação aos pneus inservíveis, 26,5% 

têm destinação ambientalmente adequada e regulamentada, transformando-se em combustível 

de fábricas de cimento, solados de sapatos e tapetes para carros (ANIP, 2011). Restando assim 

cerca de 2,9 milhões de pneus, ou seja, aproximadamente 42 toneladas de resíduos de pneus 

inservíveis, destinados de forma inadequada.  
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A destinação inadequada inclui o descarte em córregos e cursos d’água, onde criam 

barreiras. A simples deposição em terrenos baldios, ou fundos de quintais, onde acabam por 

acumular água, servindo de repositório para mosquitos e local de esconderijo de roedores. 

Além disto, podem ser utilizados como combustível, sem que haja controle da emissão de 

gases, o que os torna perigosos, devido à liberação de substâncias tóxicas durante a queima 

(FIORITI, INO e AKASAKI, 2010). A Figura 20 mostra um depósito de pneus a céu aberto e 

pneus depositados em cursos d’água. 

 

Figura 20 – Depósito de Pneus a céu aberto e em cursos d’água 

 

Fonte: www.mma.gov.br 

 

3.4.2.1. Legislação 
 

No dia 30 de setembro de 2009 entrou em vigor a Resolução Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n.° 416/2009, que dispõem sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

A Resolução n.°416 define o que é um pneu inservível e também o que deve ser 

entendido como destinação ambientalmente adequada. O pneu inservível é considerado como 

sendo o pneu que possui danos a sua estrutura que impossibilitem a sua rodagem ou a sua 

reforma. Como destinação ambientalmente adequada se entende como procedimentos 

técnicos em que os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos 

constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) 

pelos órgãos ambientais competentes, observando a legislação vigente e normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os 

impactos ambientais adversos. 
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Um dos principais pontos da Resolução n.°416 é que a partir da entrada em vigor da 

resolução para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, ou seja, para 

troca, as empresas que fabricam os pneus ou então que os importam devem destinar de forma 

adequada um pneu inservível no território nacional. No caso de importações esta medida tem 

como objetivo evitar a transferência de passivos ambientais para dentro do País.  

Além disto, a Resolução n.°416 ainda determina que os fabricantes e os importadores 

implementem pontos de coleta de pneus inservíveis, estes pontos podem ser organizados de 

forma compartilhada ou isolada. A quantidade de pontos de coleta devem ser determinados 

pelo número de habitantes da cidade, em municípios com mais de 100.000 habitantes deverá 

ser instalado pelo menos 1 ponto de coleta. Segundo a ANIP (2011), através da sua unidade 

Reciclanip , encontram-se instalados no Brasil cerca de 430 pontos de coleta distribuídos em 

todo o território nacional. 

A destinação adequada dos pneus deverá ser comprovada através de relatórios anuais 

que comprovem o tipo de destinação adotada, sendo que esta deverá estar devidamente 

licenciada pelo órgão competente. De acordo com a Resolução n.°416 fica vetada a disposição 

final de pneus no meio ambiente, tais como o abandono ou lançamento em corpos de água, 

terrenos baldios ou alagadiços, a disposição em aterros sanitários e a queima a céu aberto, sendo 

que a utilização de pneus inservíveis como combustível em processos industriais só poderá ser 

efetuada caso exista norma especifica para sua utilização. 

Segundo a Lei nº. 12305/2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos os fabricantes e importadores de pneus ficam obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de diversos materiais, entre eles os 

pneus, reafirmando assim o que diz a Resolução do CONAMA. 

 

3.4.2.2. Classificação dos pneus inservíveis 
 

Segundo a classificação de resíduos vigente no Brasil (ABNT NBR 10004:2004), os 

pneus inservíveis são considerados um resíduo Classe II A (resíduos não perigos e inertes), 

para o que a torna indicada para utilização em matrizes cimentícias. 

 

3.4.2.3. Questões ambientais relacionadas à disposição dos pneus inservíveis 
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A disposição inadequada de pneus inservíveis traz danos à saúde da população e ao 

ambiente, o descarte normalmente é realizado em terrenos baldios, rios e aterros. O grande 

volume deste resíduo somado ao seu longo período de degradação, aproximadamente de 400 a 

800 anos, fazem dele um dos maiores geradores de impactos ambientais negativos (FIORITI, 

2007; AMADEI, 2010): 

- Descarte irregular em corpos d’água, contribuindo para a criação de barreiras 

artificiais que por sua vez agravam as ocorrências de alagamentos nas margens; 

- Quando lançados em aterros sanitários, este podem provocar escorregamento das 

células de lixo, reduzindo assim a vida útil dos aterros, além disto, apresentam baixa 

compressividade podendo voltar à superfície do aterro após um determinado tempo; 

- Quando queimados, sem que sejam seguidas as normas vigentes, ocasionam 

problemas quanto à qualidade do ar, uma vez que durante a queima liberam substâncias 

tóxicas; 

- Os pneus quando depositados à céu aberto acumulam água, tornando-se local 

perfeito para proliferação de vetores de várias doenças, como dengue e febre-amarela; 

- O aspecto das cidades visual também está relacionado à disposição de pneus, uma 

vez que estes ocupam grandes áreas, pelo seu alto volume e dificuldade de compactação. 

 

3.4.2.4. Reutilização e reciclagem de pneus inservíveis 
 

Os pneus inservíveis representam um sério problema quando se trata das questões 

ambientais e os impactos à saúde da população que eles podem acarretar. Uma das soluções 

mais prováveis para resolver esta questão é a busca por meios de reutilização e reciclagem 

deste resíduo. Porém o processo de reciclagem e os investimentos necessários para a 

instalação deste tipo de empresa desestimulam a implantação (FIORITI, 2007). 

Segundo ANIP, o ciclo de vida, atendendo tanto à Resolução CONAMA 416/2009 e 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode ser representado pela Figura 21: 
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Figura 21 – Ciclo de Vida do Pneu Inservível 

 

Fonte: ANIP - 2011 
 
No Brasil, uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos pneus inservíveis é 

como combustível alternativo para as indústrias de cimento. Outros usos dos pneus são na 

fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras 

poli-esportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis. Mais recentemente, 

surgiram estudos para utilização dos pneus inservíveis como componentes para a fabricação 

de manta asfáltica e asfalto-borracha, processo que tem sido acompanhado e aprovado pela 

indústria de pneumáticos, a Figura 22 mostra os produtos que podem ser obtidos através da 

reciclagem de pneu inservível. 

 

Figura 22 – Produtos obtidos com a reciclagem do pneu 

    

   

Fonte: ANIP - 2011 
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3.4.3. Aplicação dos resíduos de pneus inservíveis na Construção Civil 
 

Várias são as opções para a utilização de pneus inservíveis na construção civil, 

passando desde a recauchutagem até a geração de energia. São exemplos das principais 

alternativas de utilização: recauchutagem, fonte de energia, muros de gravidade, obras de 

contenção, barreiras de inércia, proteção contra marés, construção de edificações, drenagem, 

concreto de baixo desempenho, agregado para argamassas e concretos, pavimentação, 

cobertura de aterros sanitários, co-processamento em indústrias cimenteiras. 

De acordo com RMA (2009), as aplicações mais comuns da borracha de pneu na 

Engenharia Civil incluem: material de enchimento de peso leve; drenagem em campo séptico; 

aterro em estradas; suporte de base de estrada; sistema de drenagem de gases em aterros 

sanitários; material para compostagem; estabilizadores de encostas; controle de erosão, 

diques, barragens; isolante térmico e acústico; drenagem em aterro sanitário; aditivos para 

pavimentos asfálticos e pistas esportivas; cobertura de parques infantis, concretos leves, etc.  

Dentro da construção civil várias pesquisas têm sido realizadas com o intuito de 

absorver este resíduo, principalmente em substituição agregados naturais utilizados pelo setor, 

como pode ser comprovado dos resultados obtidos nas pesquisas a seguir. 

 

3.4.3.1.  Resistência mecânica 
 

De acordo com Bauer, Tokudome e Gadreta. (2001) os traços para argamassas de 

regularização e contrapiso, analisadas pelos autores, apresentaram a menor resistência, no 

entanto não comprometem o uso das argamassas na construção civil. Para o concreto, os 

autores indicam seu uso no envelopamento de dutos enterrados em valas. Foi observada 

também uma queda na trabalhabilidade com o aumento da quantidade de resíduos, diminuição 

da massa específica e menor exsudação de argamassas adicionadas de resíduos. 

Segundo Pinto et al. (2003) é possível incorporar 5% de pó de borracha sem alterar 

significativamente a característica de resistência à compressão das pastas de cimento Portland, 

observa-se também quando da substituição um aumento da porosidade, principalmente 

quando ocorria o aumento do tamanho das partículas. 

O uso de concreto com adição de pneu como concreto estrutural é inviável, embora 

seja possível a confecção de concretos com resistência de 15MPa e 20MPa. Entretanto, seu 
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uso em materiais pré-moldados como blocos de alvenaria e de pavimentação é interessante 

(MARQUES, 2005). 

Fioriti, Akasaki e Nirshe (2002) através de suas análises constataram a viabilidade da 

utilização da borracha de pneu para a confecção de blocos de alvenaria estrutural e de 

vedação. Os resultados obtidos a partir dos ensaios atendem às especificações das normas 

brasileiras, oferecendo um material mais leve, permitindo facilitar a execução. 

Fioriti, Ino e Akasaki (2010) analisaram a viabilidade da utilização de borracha de 

pneu em blocos intertravados para pavimentos Os resultados obtidos nas experimentações 

indicam que o uso de blocos intertravados com resíduos de pneus pode ser feito em ambientes 

com solicitações leves, como, por exemplo, em calçadas, praças, ciclovias e condomínios 

residenciais. Tendo como indicativo de melhores resultados, avaliando-se todos os ensaios, o 

percentual de 8 a 12% de resíduos a ser adicionado no concreto dos blocos intertravados, com 

consumo de cimento em torno de 325 kg/m³. 

Silva, Silva e Dias (2007) analisaram a resistência à compressão de concretos com 

adição de 5% de resíduos de pneus e o concreto obtido apresentou uma queda de resistência 

de 28% para os 7 dias, em relação ao traço controle. 

Granzotto (2010) estudou a confecção de concretos de baixa resistência com 

diferentes taxas de adição de pó de borracha. Os resultados obtidos revelam que é possível se 

obter uma taxa ótima de adição sem que ocorram perdas significativas para a resistência à 

compressão e à tração do concreto com adições. Conclui-se que este tipo de concreto pode vir 

a ser utilizado, de maneira satisfatória, para confecção de pavers, calçadas, meio-fio,, etc. 

Segundo a pesquisadora, o teor ideal de substituição de agregado miúdo por resíduo de pneu é 

da ordem 5%. 

Ling (2011) analisou a influência da substituição da areia de blocos de pavimentação 

por resíduo de pneu, com teores de 10%, 20% e 30%, na resistência à flexão, resistência à 

compressão e resistência à derrapagem. Os resultados dos ensaios levaram à conclusão de que 

o teor de 10% de substituição seria o ideal, uma vez que não alterou significativamente às 

propriedades dos blocos de pavimentação e também auxiliaram no preenchimento de vazios 

do concreto seco, criando pontos mais resistentes na mistura. 

A queda de resistência à compressão está diretamente ligada à forma e ao tamanho 

do agregado, para resíduos com granulometria mais o decréscimo da resistência é menor. 

Além disto, quando o agregado miúdo é substituído a queda de resistência é menor do que 

quando da substituição do agregado graúdo (SEGRE E JOEKES, 2000; BENAZZOK et al., 

2003; ELDIN E SENOUCI, 1993 apud FIORITI, 2007). 
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As diferentes linhas de pesquisa mostraram que o resíduo de borracha de pneu possui 

indicações de utilização em concretos compostos, visando aplicações em locais de baixa 

resistência mecânica, menor peso e absorção de água, boas isolamento térmico e acústico 

além de resistência ao impacto. 

 

3.4.3.2. Durabilidade 
 

A durabilidade dos concretos está ligada à propriedades como baixa permeabilidade, 

resistência à impacto e resistência à abrasão, estudos realizados com a adição de resíduos de 

pneus ao concreto mostram que, sendo consideradas as devidas proporções, estas 

propriedades podem ser melhoradas. 

A substituição dos agregados por resíduos de pneus em até 5% mostram que durante 

o rompimento dos corpos de prova a propagação das fissuras foi mais dispersa e retardada em 

comparação com o traço controle, além disto houve um aumento na absorção de energia por 

deformação (HERNÁNDES-OLIVARES et al., 2000 apud Fioriti, 2007). 

O modo de ruptura dos concretos contendo resíduos é mais dúctil do que os sem 

resíduos, isto se deve a maior capacidade de absorção de energia com compósito contendo 

borracha (FIORITI, 2007). 

Siddique e Naik (2004) sugerem várias utilizações para o concreto com adição de 

resíduos de borracha de pneu. Dentre elas encontram-se: locais onde é necessário o 

amortecimento de vibrações, locais onde resistência ao impacto é necessária, fachadas, entre 

outros. 

Ganjian, Khorami, Maghsoud (2007) comprovaram que apesar da baixa resistência 

os concretos que continham resíduos de pneus apresentaram uma diminuição da 

permeabilidade o que contribui para aumento da durabilidade dos concretos. 

De acordo com Akasaki et al. (2003), que em seu estudo analisaram diferentes 

granulometrias de resíduos de pneus em substituição à agregados miúdos e graúdos em 

composições de concreto, houve uma queda de trabalhabilidade nas misturas após a 

incoporação dos resíduos, uma diminuição da massa específica e menor absorção de água. 

Sendo que a absorção de água sofreu variação de acordo com o tamanho das partículas, já que 

para partículas menores a absorção foi menor. 

Papakonstantinou et al. (2006) e Son et al. (2010) estudaram a aplicação de pneu em 

concretos em diversas situação, constaram também a queda de resistência, mas também 

comprovaram melhora em propriedades com flexibilidade e desgaste. 
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3.4.3.3. Resíduos de pneus inservíveis associados a outros resíduos. 
 

Vasconcelos e Akasaki (2010) estudaram a compensação da queda da resistência nos 

concretos com resíduos de pneus atribuindo à massa uma parte de cinza de casca de arroz e 

demonstraram que não foi observado nenhum fator que influenciasse diretamente nas 

propriedades requeridas para o concreto. 

No que diz respeito à durabilidade, concretos de auto desempenho confeccionados 

com cinza da casca de arroz e resíduos de pneus, está não é comprometida em ensaios de 

abrasão, mostrando uma boa qualidade da argamassa com borracha, contida no concreto, além 

disso, a borracha mostrou um caráter impermeabilizante e muito eficaz no combate a ação de 

agentes químicos e ao choque térmico, minimizando o quadro fissurativo no concreto 

(VASCONCELOS et al, 2009). 

No trabalho proposto a utilização de dois resíduos visa estudar o comportamento 

destes quando adicionados ao concreto para fabricação de pavers de forma isolada e em 

conjunto. Uma vez que a CBC melhora as características mecânicas do concreto, contribui 

para a diminuição da permeabilidade e o resíduo de pneu contribui para o aumento da 

resistência ao impacto e à abrasão e para a diminuição da permeabilidade, o concreto obtido 

pode apresentar características interessantes quanto à resistência mecânica e à durabilidade. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos neste trabalho foi desenvolvido o 

planejamento experimental, onde estão delineados os ensaios a serem realizados com o intuito 

de avaliar o desempenho dos blocos de concreto para pavimentação com incorporação de 

resíduos de pneus inservíveis e de CBC. Sendo assim, foram estudadas as características dos 

resíduos e as propriedades do concreto no estado fresco e endurecido, através de variáveis 

previamente definidas. 

 

4.1. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 
 

As variáveis são aspectos que permitem analisar as características de qualidade 

exigidas, de modo que possibilite avaliar o produto proposto, segundo Fioriti (2007). 

Os objetivos deste trabalho são principalmente: caracterizar os resíduos a serem 

utilizados e avaliar as características dos pavers produzidos com estes resíduos. Assim para 

cada uma destas etapas foram definidas as variáveis que caracterizariam sua aplicação e o seu 

desempenho. 

No que diz respeito aos resíduos que serão incorporados ao concreto para a 

confecção dos pavers as variáveis que caracterizam estes resíduos são as seguintes: 

• Determinação de teores de contaminantes para o resíduo de pneu 

inservível e a CBC. 

• Determinação da atividade pozolânica da CBC, em diferentes 

temperaturas de queima do bagaço de cana-de-açúcar da caldeira da 

COCAMAR. 

A determinação da atividade pozolânica para cada temperatura de queima do bagaço 

de cana-de-açúcar foi extremamente importante para a definição de qual amostra de CBC 

deveria ser utilizada na confecção do concreto dos pavers, isto se justifica de acordo com o 

debatido no item 3.3.3.2. 

Para a avaliação dos pavers as variáveis analisadas dizem respeito às características 

técnicas e de desempenho, inerentes às solicitações a que este tipo de pavimento está sujeito. 

O tráfego gera esforços de compressão sobre o pavimento, já a superfície está sujeita a ação 

da abrasão devido ao atrito e a durabilidade está intimamente ligada à absorção de água. 

Estas solicitações determinam as características de qualidade do material, assim, 

foram definidas variáveis que caracterizam o seu desempenho técnico: 
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• Resistência à compressão; 

• Absorção de água; 

• Resistência à abrasão; 

• Análise da microestrutura do concreto (MEV). 

A partir da definição das variáveis a serem analisadas, foram definidos os parâmetros 

do processo, os fatores controláveis e seus referentes níveis de controle: 

• Índice de substituição de agregado miúdo: para o resíduo de pneu 

foi utilizado um teor de substituição fixo de 5% e 10% (no subitem 

3.4.3.1 é justificada a escolha deste teor) e para a CBC foram 

utilizados teores de substituição de: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% (no 

subitem 3.3.3.3. é justificada a escolha deste teor), em massa com 

relação ao agregado miúdo. As combinações tiveram como base uma 

dosagem padrão, obtida pelo trabalho desenvolvido por Amadei 

(2011). 

• Quantidade de água: a relação a/c foi mantida constante. 

• Idade do concreto: Para o estudo de resistência à compressão dos 

pavers foram analisadas as resistências aos 7 e 28 dias. A escolha 

destes parâmetros se deve principalmente pelas exigências do 

mercado, onde os pavers requerem resistências elevadas em idades 

recentes, e também pelo fato dos concretos confeccionados com 

CBC apresentarem resistências iniciais elevadas em relação ao traço 

controle, conforme discutido no item 3.3.3.3, além disto, admite-se 

como resistência dos pavers em diversos estudos a resistência aos 28 

dias. Para os ensaios de absorção a idade estabelecida como padrão 

foi de 28 dias, o ensaio de abrasão ficou especificada idade como 

maior que 28 dias. 

• Tipo de cura: os pavers receberam o ciclo de cura natural, por um 

período de 48 horas, onde a cura foi realizada em condições 

ambientes. Posteriormente, os pavers foram colocados em câmara 

úmida onde permaneceram até as datas dos ensaios. 

A Tabela 08 traz a programação esquemática envolvendo os parâmetros de execução 

dos experimentos, bem como o número de pavers que foram moldados e utilizados para cada 

ensaio. 
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Tabela 8 – Programa experimental 

TEOR DE SUBSTITUIÇÃO (%) 
ENSAIO DE RESISTÊNCIA 

A COMPRESSÃO (DIAS) 
ENSAIO DE 
ABRASÃO 

ENSAIO  
DE 

ABSORÇÃO   
TOTAL 

TRAÇO PNEU CBC 7 28 28 DIAS 28 DIAS 

T0 0% 0% 0% 6 6 1 3 16 

T1 5% 0% 5% 6 6 1 3 16 

T2 5% 5% 0% 6 6 1 3 16 

T3 10% 0% 10% 6 6 1 3 16 

T4 10% 5% 5% 6 6 1 3 16 

T5 10% 10% 0% 6 6 1 3 16 

T6 15% 0% 15% 6 6 1 3 16 

T7 15% 5% 10% 6 6 1 3 16 

T8 15% 10% 5% 6 6 1 3 16 

T9 20% 0% 20% 6 6 1 3 16 

T10 20% 5% 15% 6 6 1 3 16 

T11 20% 10% 10% 6 6 1 3 16 

T12 25% 0% 25% 6 6 1 3 16 

T13 25% 5% 20% 6 6 1 3 16 

T14 25% 10% 15% 6 6 1 3 16 

TOTAL 256 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.2. MATERIAIS 
 

4.2.1. Aglomerante 
 

Na fabricação de peças pré-moldadas, blocos e pavers uma das principais 
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características necessárias é a rápida desforma e também a resistência ao transporte das peças, 

assim o cimento utilizado na fabricação de tais peças deve contribuir para que as peças 

tenham uma alta resistência inicial, por isso neste tipo de indústria o cimento mais utilizado é 

o cimento CP V-ARI. 

Este tipo de cimento é regulamentado ABNT NBR 5733:1991, e recomendado pela 

ABCP (2002) no preparo de argamassas e concretos que conseguem elevadas resistências 

com maior velocidade, sendo largamente utilizado na indústria de pré-moldados. 

O cimento a utilizado nesta pesquisa foi o CP V ARI, da marca Cauê, já que este é o 

mais utilizado pelos fabricantes de pavers. As características obtidas junto ao fabricante 

constam da Tabela 09 e atendem as normas brasileiras com relação ao limite mínimo de 

qualidade. 

 

Tabela 9 – Características do Cimento CP V ARI 

Item de Controle Unidade 
Dados do 

Fabricante 

NBR 5737/ 

NBR 5733 

Resistência 24 horas MPa 28 > 14 

Resistência 3 dias MPa 39 > 24 

Resistência 7 dias MPa 44 > 34 

Resistência 28 dias MPa 51 - 

Blaine  cm2/g 5100 > 3000 

Início de pega min 160 > 60 

Fim de pega min 270 < 600 

Fonte: Cauê, 2011 

 

4.2.2. Agregado Graúdo 
 

O agregado graúdo utilizado na confecção dos blocos é proveniente da região de 

Maringá. Para uma primeira caracterização este material é definido como brita zero graniticia, 

com diâmetro entre 4,8 e 9,5 mm, comercialmente conhecido como Pedrisco, seu aspecto 

pode ser visto na Figura 23. 
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Figura 23– Pedrisco 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Para sua caracterização foram realizados ensaios de composição granulométrica, 

massa específica e massa unitária de acordo com procedimentos estabelecidos pelas normas 

vigentes. 

 

4.2.3. Agregado Miúdo 
 

O agregado miúdo utilizado foi a areia média proveniente de fornecedores da região 

de Maringá e seu aspecto pode ser visto na Figura 24. Para uma primeira caracterização pode-

se dizer que o material tem origem de quartzo. 

 

Figura 24– Areia 

 

Fonte: Autora (2012) 
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Para sua caracterização formam feitos ensaios de composição granulométrica, massa 

específica e massa unitária de acordo com procedimentos estabelecidos pelas normas 

vigentes. 

 

4.2.4. Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar 
 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada na pesquisa é proveniente da usina 

termoelétrica da COCAMAR Cooperativa Agroindustrial localizada cidade de Maringá. 

Foram coletadas 10 amostras de CBC, com temperaturas de queimas diferentes e em dois 

locais distintos da usina, conforme a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Relação das amostras coletadas 

Amostra 
Temperatura 

de Queima (°C) 
Local de Coleta 

01 600 Piscina 

02 650 Piscina 

03 700 Piscina 

04 800 Piscina 

05 850 Piscina 

06 600 Multiciclone 

07 650 Multiciclone 

08 700 Multiciclone 

09 800 Multiciclone 

10 850 Multiciclone 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

As CBC retiradas da piscina são provenientes da lavagem da chaminé, onde um 

sistema faz a aspersão de água para impedir que a fuligem e a poeira da cinza sejam lançadas 

na atmosfera. As CBC coletadas no multiciclone são cinzas que vêm do fundo da caldeira e 

são depositadas diretamente no solo. A Figura 25 mostra a usina termoelétrica, a piscina de 

cinzas e a multiciclone. 
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Figura 25 – Termoelétrica (a), Saída do Multiciclone(b), Piscina (c) 

  

(a)                                                         (b) 

 

(c) 

Fonte: Autora (2012) 

 

As amostras coletadas foram levadas ao laboratório de Materiais de Construção da 

Universidade Estadual de Maringá. As cinzas provenientes do multiciclone foram secas à 

sombra durante 2 dias e as cinzas provenientes da piscina foram secas em estufa com 

temperatura de 100°C, durante 24 horas. Após o processo de secagem as amostras foram 

destorradas em um almofariz com auxílio de um mão de gral revestido de borracha e 

peneiradas para a retirada de galhos, gravetos, pedras e outras impurezas. As amostras podem 

ser vistas na Figura 26. 
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Figura 26 – Cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Para a caracterização e classificação do material foram realizados procedimentos de 

determinação de atividade pozolânica, difração de Raios-x (DRX), determinação de 

composição granulométrica, determinação de massa específica, lixiviação e solubilização de 

acordo com as normas vigentes. 

 

4.2.5. Resíduo de Pneu Inservível 
 

Os resíduos de pneus inservíveis utilizados na pesquisa foram fornecidos pela 

empresa Borrachas SS, localizada na cidade de Maringá, que recebe pneus inservíveis de toda 

a região. Na pesquisa foram utilizados resíduos na forma de pó de pneu, proveniente da 

raspagem de carcaças de pneus de caminhões, este resíduo já é fornecido nesta granulometria, 

uma vez que, na empresa fabricante os pneus inservíveis passam por um processo de 

separação, trituração e peneiração, onde a borracha é separada dos demais componentes dos 

pneus. Durante a peneiração o resíduo triturado é classificado quanto à granulometria, no caso 

da pesquisa o material utilizado foi o pó de pneu, uma amostra pode ser vista na Figura 27. 
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Figura 27 – Resíduo de pneu inservível 

  

Fonte: Autora (2012)  

 

Para a caracterização e classificação do material foram realizados procedimentos 

experimentais devidamente normatizados, para determinação da composição granulométrica, 

determinação da massa específica, lixiviação e solubilização. 

 

4.2.6. Água 
 

Para o amassamento do concreto foi adicionada à mistura água potável, proveniente 

da rede de abastecimento de água da cidade de Maringá, fornecida pela Companhia de 

Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

 

4.3. ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 
 

4.3.1. Agregado Miúdo 
 

A areia utilizada para a confecção dos pavers foi caracterizada de acordo com os 

ensaios descritos nas seguintes normas: 

- Determinação da composição granulométrica: ABNT NBR NM 248:2003. 

- Determinação da massa unitária - ABNT NBR NM 045:2006. 

- Determinação da massa específica – ABNT NBR NM 52:2009. 
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Os resultados dos ensaios para determinação de massa específica, massa unitária no 

estado solto, diâmetro máximo característico e módulo de finura constam da Tabela 11 e a 

Figura 28 mostra a curva de distribuição granulométrica. 

 

Tabela 11 – Caracterização do agregado miúdo 

Característica Unidade Valores 

Massa específica g/cm3 2,652 

Massa unitária no estado solto g/cm3 1,634 

Diâmetro máximo característico mm 1,2 

Módulo de finura - 1,71 

Fonte: Elaborado pela Autora(2012) 

 

Figura 28 – Curva distribuição granulométrica agregado miúdo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

4.3.2. Agregado Graúdo 
 

O pedrisco utilizado para a confecção dos pavers foi caracterizado de acordo com os 

ensaios descritos nas seguintes normas: 

- Determinação da composição granulométrica: ABNT NBR NM 248:2003. 
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- Determinação da massa unitária - ABNT NBR NM 045:2006. 

- Determinação da massa específica – ABNT NBR NM 53:2009. 

Os resultados dos ensaios para determinação de massa específica na condição seca, 

absorção, massa unitária no estado solto, diâmetro máximo característico e módulo de finura 

constam da Tabela 12 e a Figura 29 mostra a curva de distribuição granulométrica. 

 

Tabela 12 – Caracterização do agregado graúdo 

Característica Unidade Valores 

Massa específica g/cm3 2,899 

Massa unitária no estado solto g/cm3 1,785 

Diâmetro máximo característico mm 9,6 

Módulo de finura - 4,71 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Figura 29 – Curva distribuição granulométrica agregado graúdo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 
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4.3.3. Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar 
 

As amostras inicialmente foram analisadas em ensaios de atividade pozolânica e 

difração de raios-x para assim determinar qual a melhor temperatura de queima do bagaço de 

cana-de-açúcar e sendo esta utilizada para a realização dos ensaios de caracterização e 

também na confecção dos pavers. 

 

4.3.3.1. Atividade pozolânica 
 

A atividade pozolânica foi determinada através do Método de Chapelle modificado 

por Raverdy et al (1980), seguindo a NBR 15895:2010 (Materiais pozolânicos – 

Determinação do teor de hidróxido de cálcio fixado – Método Chapelle modificado), pelo 

Laboratório de Materiais de Construção do IPT-SP. Este método possui uma formulação 

teórica consistente e de execução rápida (CORDEIRO, 2006). 

Basicamente o ensaio consiste em colocar 2 g de CaO, 1g do material supostamente 

pozolânico e 250 ml de água isenta de CO2 dentro de um frasco e agita-lo em banho-maria 

por aproximadamente 16 horas. A quantidade em mg de CaO reagida com 1g do material 

corresponde ao valor de atividade pozolânica, sendo o consumo de Ca(OH)2 igual a 436mg/g 

considerado o mínimo necessário para o material apresentar uma atividade pozolânica 

considerável. 

 

4.3.3.2. Difração de Raios-x 
 

O objetivo deste ensaio é a identificação de fases sólidas (orgânicas e inorgânicas) 

pelo método do pó, permitindo assim a identificação dos minerais presentes na CBC em 

relação às suas cristalinidades. O ensaio foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à 

Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá, em um difratômetro da marca 

Shimadzu, modelo D6000, com fonte de Cu 40Kv e 30 mA, filtro de Níquel, num sistema 

completamente computadorizado, operando a 40 kV e 30 mA (Figura 30a). As amostras 

preparadas antes da realização do ensaio, sendo trituradas com gral e pistilo de porcelana, 

passados na peneira 0,075mm(#200), conforme pode ser visto na Figura 30b. 
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Figura 30 – Difratômetro (a); Pistilo, gral e peneira(b) 

  

(a)                                                       (b) 

Fonte: Autora (2012) 

 

4.3.3.3. Análise granulométrica 
 

A análise granulométrica da CBC foi determinada por meio de sedimentação (Figura 

31a) e do peneiramento (31b e 31c), seguindo a ABNT NBR 7181:1988 (Solo - Análise 

granulométrica). A partir dos resultados obtidos nos ensaios foi montada a curva 

granulométrica da CBC selecionada. 

 

Figura 31– Análise granulométrica CBC 

 

(a)                                          (b)                                            (c) 

Fonte: Autora (2012) 

 

As curvas granulométricas permitem o estudo de características como o grau de 

uniformidade e o coeficiente de curvatura para a CBC, tais características foram calculadas de 

acordo com o descrito abaixo: 
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Grau de Uniformidade 

O grau de uniformidade é determinado conforme a ABNT NBR 6502:1995 (Rochas 

e Solos), sendo definido pela Equação 01: 

 

    � � ���
���      (01) 

Onde: 

D60 – diâmetro de partículas correspondente aos 60% mas finos na curva 

granulométrica (mm). 

D10 – diâmetro de partículas correspondente aos 10% nesta mesma curva (mm). 

O grau de uniformidade representa a variedade de dimensões que as partículas que o 

material possui, é diretamente proporcional a inclinação da curva granulométrica conforme a 

expressão acima, quanto maior a inclinação da curva, mais bem graduado é o material, 

segundo a classificação da ABNT NBR 6502:1995 (Rochas e Solos): 

U < 5 muito uniforme 

5< U < 15 uniformidade média 

U > 15 desuniforme 

 

Coeficiente de Curvatura (CC): 

 

O coeficiente de curvatura está relacionado à curva granulométrica entre D60 e D10, 

e pode ser descrito pela Equação 02: 

 

   �� � ��	�
�
��������
     (02) 

 

Onde: 

D30 – diâmetro de partículas correspondente aos 30% mais finos na curva 

granulométrica (mm). 

Em solos bem graduados 1< CC <3. 

 

4.3.3.4. Massa específica 

 

Como a CBC é um material extremamente fino a massa específica deve ser 
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determinada pela ABNT NBR 6508:1984 (Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm - 

Determinação da massa específica), que estabelece o seguinte procedimento: 

1 – Pesar a amostra para o ensaio e anotar sua massa da amostra (P1); 

2 – Colocar a massa no picnômetro e completar o volume com água destilada, pesar 

o conjunto picnômetro + amostra + água (P2); 

3 – Esvaziar e lavar o picnômetro, completando o volume com água destilada e pesar 

o conjunto picnômetro + água (P3). 

A densidade dos grãos da amostra é obtida pela Equação 03: 

 

    � �
�� ����


� ������������
    (03) 

 

Onde: 

γs – é a massa específica dos grãos do solo (g/cm3), 

P1 – massa da amostra úmida (g), 

W – é a umidade da amostra (%), 

P2 – é a massa do picnômetro + amostra + água (g), 

P3 – é a massa do picnômetro + água (g), 

γwt – é a massa específica da água (g/cm3). 

 

Para retirada de bolhas de ar presentes nas amostras que podem interferir na 

determinação correta da densidade foi realizada a retirada de ar por bomba a vácuo, previsto 

em norma, conforme mostrado na Figura 32. 
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Figura 32 – Ensaio de massa específica 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

4.3.3.5. Ensaios de lixiviação e solubilização 
 

O procedimento utilizado na obtenção do extrato lixiviado para a CBC seguiu a 

ABNT NBR 10005:2004, assim como o procedimento da extração do solubilizado seguiu a 

ABNT 10006:2004. Sendo que, as amostras de lixiviado e solubilizado foram submetidas a 

determinação dos teores de contaminantes listados segundo os anexos F e G da ABNT NBR 

10004:2004, por meio de Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) 52 Varian - 

SPECTRAA-240FS e Cromatôgrafo de íons, Metrohm – 850 Professional IC. 

 

4.3.4. Resíduos de Pneus Inservíveis 
 

4.3.4.1. Análise Granulométrica 
 

As amostras de resíduos de pneus inservívies foram secas em temperatura ambiente 

por um período de 72 horas. Como este resíduo irá substituir o agregado miúdo, areia, foi 

realizada o ensaio de determinação de composição granulométrica, de acordo com a ABNT 

NBR NM 248:2003, garantindo assim que o resíduo corresponda às características de 

agregado miúdo. 

Foram separadas duas amostras com 500g do resíduo, e peneiradas em uma série de 

peneiras com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo (9,5mm-6,3mm-
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4,8mm-2,4mm-1,2mm-0,6mm-0,3mm-0,15mm-fundo). Cada uma das amostras foi colocada 

na peneira superior do conjunto de peneiras e agitadas, conforme Figura 33. 

 

Figura 33 – Ensaio granulométrica resíduo de pneu 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

4.3.4.2.  Massa Unitária 
 

O ensaio de massa unitária tem como objetivo determinar a relação entre massa e 

volume do agregado, facilitando assim conversões de massa para volume e volume para 

massa. O ensaio foi realizado de acordo com a ABNT NBR NM 45:2006, utilizada para 

agregados com dimensões característica inferiores à 37,5mm. 

A amostra ensaiada tinha quantidade suficiente para preencher um cilindro de 15dm3, 

primeiramente foi pesado o recipiente vazio. Em seguida, o agregado é colocado no recipiente 

em 3 camadas devidamente compactadas com 25 golpes de soquete uniformemente 

distribuídos. Após o preenchimento do recipiente este é nivelado e pesado. 

 

A massa unitária foi calculada pela Equação 04: 

 

     ����� ����á!�� �  "# –"�
%�      (04) 

 
M1 – Massa do recipiente (g) 
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M2 – Massa do recipiente preenchido com agregado (g) 

V1 – Volume do recipiente (dm3) 

 

4.3.4.3. Massa Específica 
 

Como o resíduo de pneu é um material extremamente fino a massa específica deve 

ser determinada pela ABNT NBR 6508:1984 (Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 

mm - Determinação da massa específica), conforme mostrado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Ensaio de massa específica resíduo de pneu 

   

Fonte: Autora (2012) 

 

4.3.4.4. Ensaios de lixiviação e solubilização 

 

O procedimento utilizado na obtenção do extrato lixiviado para o resíduo de pneu 

seguiu a ABNT NBR 10005:2004, assim como o procedimento da extração do solubilizado 

seguiu a ABNT 10006:2004. Sendo que, as amostras de lixiviado e solubilizado foram 

submetidas a determinação dos teores de contaminantes listados segundo os anexos F e G da 

ABNT NBR 10004:2004, por meio de Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) 52 Varian 

- SPECTRAA-240FS e Cromatôgrafo de íons, Metrohm – 850 Professional IC. 

 

4.4. DOSAGEM, MOLDAGEM E ENSAIOS DOS BLOCOS DE 
PAVIMENTAÇÃO 
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4.4.1. Dosagem e moldagem 
 

A dosagem dos pavers foi realizada a partir do estudo realizado por Amadei (2011), 

que estudou a fabricação de pavers, sujeitos ao trafego de veículos comerciais de linha, com 

adição de resíduos de construção e demolição. Para chegar ao traço ótimo Amadei (2011) 

utilizou o Método IPT/EPUSP adaptado por Helene (2005) para concretos secos. 

Durante a confecção do concreto como não existe um teste de consistência ou 

trabalhabilidade específico para o concreto fresco foi utilizado para definir o ponto ideal o 

Método do Ponto de Pelota (HOOD, 2006). Este método permite verificar melhor a 

quantidade de água ideal no concreto, quando a quantidade está correta o concreto adquire 

consistência e se firma se, que m deixar resíduos nas mãos (Figura 35), já se ele se soltar a 

quantidade de água é insuficiente e precisa ser aumentada. Para determinação da relação a/c 

mais adequado à mistura foram executados pavers  com relação a/c de 0,40, 0,42 e 0,44 afim 

de determinar qual apresentaria o aspecto e dimensões adequados e também qual alcançaria os 

resultados esperados de resistência à compressão e absorção. 

 

Figura 35 – Ponto de pelota 

  

Fonte: Autora (2012) 

 

O traço é da ordem de 1:4, com consumo de cimento de 437,03 kg/m3. O Traço T0 

da Tabela 13 é o traço definido em massa de Amadei (2011). Os traços restantes representam 

as dosagens com a substituição dos resíduos propostos. A Tabela 13 traz as dosagens em 

massa utilizadas para a fabricação dos pavers. 
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Tabela 13– Dosagem dos Pavers 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

A fabricação dos pavers ocorreu na Fábrica de Artefatos da Universidade Estadual 

de Maringá, seguindo os traços constantes da Tabela 13 em betoneira autocarregável, 

mostrada na Figura 36(a), e moldado em uma vibro-prensa pneumática, marca Beton MB 

900P, Figura 36(b), com capacidade de produção de 08 blocos por ciclo, com desforma sobre 

paletes. 

  

TRAÇO
CIMENTO 

(kg)
PEDRISCO 

(kg)
AREIA     

(kg)
CBC         
(kg)

PNEU        
(kg)

A/C ÁGUA (l)

T0 - 0,44 18,00           24,30           47,70           -               -               0,44             7,92             

T0 - 0,42 18,00           24,30           47,70           -               -               0,42             7,56             

T0 - 0,40 18,00           24,30           47,70           -               -               0,40             7,20             

T1 18,00           24,30           45,32           2,39             -               0,42             7,20             

T2 18,00           24,30           45,32           -               2,39             0,42             7,20             

T3 18,00           24,30           42,93           4,77             -               0,42             7,20             

T4 18,00           24,30           42,93           2,39             2,39             0,42             7,20             

T5 18,00           24,30           42,93           -               4,77             0,42             7,20             

T6 18,00           24,30           40,55           7,16             -               0,42             7,20             

T7 18,00           24,30           40,55           4,77             2,39             0,42             7,20             

T8 18,00           24,30           40,55           2,39             4,77             0,42             7,20             

T9 18,00           24,30           38,16           9,54             -               0,42             7,20             

T10 18,00           24,30           38,16           7,16             2,39             0,42             7,20             

T11 18,00           24,30           38,16           4,77             4,77             0,42             7,20             

T12 18,00           24,30           35,78           11,93           -               0,42             7,20             

T13 18,00           24,30           35,78           9,54             2,39             0,42             7,20             

T14 18,00           24,30           35,78           7,16             4,77             0,42             7,20             
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Figura 36 – Betoneira e Vibro-prensa 

 
Fonte: Autora (2012) 

 

Após a mistura do concreto este é colocado na vibro-prensa, primeiramente ocorre a 

vibração, acomodando as partículas do concreto seco, depois a prensagem em conjunto com a 

vibração. O molde ascende e a placa de madeira móvel que acomoda os pavers é removida, a 

Figura 37 mostra o aspecto do paver confeccionado. 

Os pavers fabricados tem forma retangular com dimensões de (19,5x9,5x8,0)cm. 

Tanto a forma quanto as dimensões das peças fabricadas ficaram condicionadas ao molde da 

vibro-prensa utilizada, já que esta possuía somente este molde para pavers. 

 

Figura 37– Paver recém desmoldado 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Os pavers, após 48 horas da fabricação, foram levados ao Laboratório de Materiais 
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de Construção da Universidade Estadual de Maringá, onde os ensaios previstos no Programa 

Experimental foram realizados posteriormente, de acordo com a programação experimental. 

 

4.4.2. Ensaio de resistência à compressão 
 

O ensaio de resistência à compressão é de extrema importância na avaliação do 

desempenho dos pavers, uma vez que este parâmetro é referenciado na maioria das normas 

internacionais e nacionais. 

Neste trabalho o estudo desta propriedade define a viabilidade de substituição do 

agregado miúdo pelos resíduos. Pelas pesquisas desenvolvidas por diversos autores esta 

substituição interfere diretamente na resistência à compressão do concreto, seja pela sua 

diminuição no caso do resíduo de pneus, ou seja, pelo seu aumento no caso da CBC. Além 

disto, a substituição combinada também foi estudada. 

Para o ensaio de resistência à compressão foram fabricados 12 pavers, 6 para cada 

uma das idades, 7e 28 dias, para cada traço definido, totalizando 180 pavers. 

O ensaio realizado seguiu o estabelecido na ABNT NBR 9780:1987 (Peças de 

concreto para pavimentação – Determinação de resistência à compressão), que admite que 

todas as outras características dos pavers estão ligadas diretamente à esta propriedade. Para a 

realização dos ensaios os pavers foram capeados com enxofre e ensaiados no equipamento 

disponibilizado pelo laboratório, uma Máquina Universal de Ensaios (MEU) da marca EMIC, 

conforme mostra a Figura 38. 
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Figura 38 – Prensa para ensaio de resistência à compressão 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Para realização do ensaio e acordo com a ABNT NBR 9780:1987 deve ser colocado 

centralizado com as placas auxiliares da prensa, discos de aço com diâmetro de 90+0,5mm, 

conforme mostrado na Figura 39, simulando assim o esforço que o paver deverá suportar 

durante o seu emprego.  

 

Figura 39 – Paver capeado colocado na prensa entre os discos 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Para cálculo da resistência de cada uma dos pavers foi utilizada pela Equação 05: 

 



94 

 

     &' �  �
(  �  )     (05) 

 

Onde, 

P =carga de ruptura em kN 

A = área do carregamento (mm2) 

fc = resistência à compressão das peças 

p = fator de correção previsto na ABNT NBR 9780:1987 de acordo com a altura dos 

pavers, mostrado na Tabela 14. 

 

Tabela 14– Fator “p” multiplicativo  

Altura das peças (mm) “p” 

60 0,95 

80 1,00 

100 1,05 

Fonte: ABNT NBR 9780:1987 

 

A ABNT NBR 9780:1987 admite que a resistência à compressão obedeça a uma 

distribuição normal tendo o seu valor característico determinado pela Equação 06: 

 

   &*' �  &*  +   � � �     (06) 
Onde: 

 

fpc = resistência característica à compressão, em MPa; 

fp = resistência média das peças ensaiadas de acordo com ABNT NBR 9780:1987, 

em MPa 

t = coeficiente de student (Tabela 15) 
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Tabela 15– Coeficiente de student 

N Coeficiente de student 

6 0,920 

7 0,906 

8 0,896 

9 0,889 

10 0,883 

12 0,876 

14 0,870 

16 0,866 

Fonte: ABNT NBR 9780:1987 

 

n = número de peças 

s = desvio padrão da amostra, definido pela Equação 07 

 

    � �  ,∑�.*/.0

1/�

#
     (07) 

 

f i = resistência individual das peças ensaiadas de acordo com a ABNT NBR 

9780:1987. 

 

4.4.3. Ensaio de absorção de água 
 

A absorção está ligada à porosidade da peça. Quanto menor a porosidade de uma 

peça, menor a quantidade de água que ela absorve, e com isto, maiores poderão ser suas 

resistências mecânicas e a sua durabilidade, uma vez que quando utilizados em áreas expostas 

à umidade o controle da absorção é necessário para o controle das eflorescências. 

O ensaio realizado baseou-se na ABNT NBR 12118:1991 (Blocos vazados de 

concreto simples – Determinação da absorção de água, do teor de umidade e da área líquida), 

uma vez que não existe um ensaio específico para pavers. Para o ensaio foram utilizados 3 

pavers para cada traço na idade de 28 dias. 

O procedimento realizado consiste em primeiramente pesar os pavers (M3), e depois 

secá-los em estufa por 24 horas. Após a secagem os pavers são resfriados a temperatura 
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ambiente e pesados (M1), logo depois são imersos em um tanque contendo água com 

temperatura de 23 + 5°C por um período de 24 horas e novamente pesados (M2).A Figura 40 

mostra a sequência do ensaio. 

 
Figura 40– Ensaio de absorção 

   

Fonte: Autora (2012) 

 

O valor a absorção de água, expresso em porcentagem, é dado pela Equação 08, e 

segundo a ABNT NBR 12118:1991 deve ser menor do que 10%: 

 

    2 �  "#/"�
"�  3 100     (08) 

 

A umidade de cada paver, expressa como porcentagem da absorção total é dada pela 

Equação 09: 

 

    � �  "	/"� 
"#/"� 3 100     (09) 

 

4.4.4. Ensaio de resistência à abrasão 
 

A abrasão está diretamente ligada à resistência do pavimento ao desgaste, sendo tão 

importantes quanto às outras propriedades requeridas aos pavers. Não existe um 

procedimento padronizado para a determinação da resistência à abrasão, as pesquisas 

realizadas utilizam as mais diferentes metodologias. 

Dentre as diversas possibilidades o método utilizado para a determinação da abrasão 

dos pavers, foi o Método CIENTEC, disponibilizado no Rio Grande do Sul. Foram ensaiados 

1 paver  para cada traço com idade de 28 dias, uma vez que este é um ensaio dispendioso. 

O Método CIENTEC consiste em simular um percurso de 500 metros percorridos 
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por um corpo-de-prova de 50x50mm, com uma pressão constante de 0,06MPa sobre carbeto 

de silício. O resultado é obtido com a realização de medições em 5 pontos do corpo-de-prova 

antes e após a realização do ensaio, sendo o desgaste a média destas medições e dado em mm. 

 

4.4.5. Micrografia eletrônica de varredura 
 

Com o objetivo de analisar a microestrutura do concreto nos diferentes traços 

fabricados foram coletadas amostras de superfície de fratura dos pavers rompidos nos ensaios 

de resistência à compressão com idade de 28 dias para serem submetidas à microscopia de 

varredura eletrônica (MEV). O ensaio foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à 

Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo serão expostos e discutidos os resultados obtidos nos ensaios 

realizados de acordo com o planejamento experimental. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

5.1.1. Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar - CBC 
 

5.1.1.1.  Atividade Pozolânica 
 

Os resultados dos ensaios de atividade pozolânica realizados no IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo através do Método de Chapelle modificado por Raverdy 

et al (1980), seguindo a NBR 15895:2010, constam da Tabela 16. 

 

Tabela 16– Resultados Ensaios de Atividade Pozolânica 

Amostra 
Temperatura 

de Queima (°C) 
Local de Coleta 

Resultado Atividade 
pozolânica 

(mg Ca(OH)2/g 
amostra) 

 

01 
600 Piscina 554 

02 650 Piscina 461 

03 700 Piscina 249 

04 800 Piscina 245 

05 850 Piscina 256 

06 600 Multiciclone 223 

07 650 Multiciclone 387 

08 700 Multiciclone 359 

09 800 Multiciclone 189 

10 850 Multiciclone 194 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

As CBCs coletadas na piscina e com temperaturas de queima de 600 e 650°C 

apresentaram consumo superior a 436mg Ca(OH)2/g de material analisado, o que indica a 

atividade pozolânica destas amostras.  
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5.1.1.2.  Difração de Raios-X 
 

As Figuras 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 mostram o difratograma de Raios-X 

das cinzas estudadas. 

Os difratogramas das Amostras 01 e 02 apresentam fases amorfas uma vez que os 

backgrounds apresentam curvatura característica de materiais amorfos, como a identificação 

de minerais aponta para grande presença de sílica, esta se encontra na forma amorfa, 

altamente reativa, ou seja, com características pozolânicas. 

De acordo com a identificação de minerais, realizada por comparação com os 

padrões de difração JCPDS-ICCD – International Centre for Diffraction Data (1996), todas as 

outras amostras apresentam uma fase altamente cristalina na forma de quartzo (SiO2), material 

inerte e sem risco ambiental. 

 

 

Figura 41– DR-X Amostra 01 (600°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 
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Figura 42 – DR-X Amostra 02 (650°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 

 

Figura 43 - DR-X Amostra 03 (700°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 
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Figura 44 – DR-X Amostra 04 (800°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 

 
Figura 45 – DR-X Amostra 05 (850°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 
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Figura 46– DR-X Amostra 06 (600°C – Multiciclone) 
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Fonte: Autora (2012) 

 

Figura 47 – DR-X Amostra 07 (650°C – Multiciclone) 
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Fonte: Autora (2012) 
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Figura 48 – DR-X Amostra 08 (700°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 
 

Figura 49 – DR-X Amostra 09 (800°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012) 
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Figura 50– DR-X Amostra 10 (850°C – Piscina) 
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Fonte: Autora (2012( 
 

 

5.1.1.3.  Determinação da temperatura de queima da CBC 
 

Os dados obtidos tanto no ensaio de Atividade Pozolânica pelo Método de Chapelle 

Modificado quanto pela análise dos difratogramas de Raio-X demonstram que as Amostras 01 

e 02 apresentaram atividade pozolânica, enquanto amostras obtidas por queima em maiores 

temperaturas já não apresentam esta propriedade. 

Outra característica comum das amostras que apresentaram atividade pozolânica é o 

local da coleta, ou seja, ambas foram coletadas na piscina. As amostras coletadas neste local 

são extremamente finas, o que segundo vários autores, contribui para pozolanicidade do 

material, tanto que em diversos trabalhos antes de serem analisadas a amostras são moídas 

(CORDEIRO, 2006). 

Os resultados comprovam a afirmação de Cordeiro (2006) de que a atividade 

pozolânica está diretamente ligada à temperatura de queima do resíduo, ou seja, quanto maior 

a temperatura menor a atividade pozolânica. Isto se deve ao fato que em temperaturas 

elevadas ocorre a formação de cristais de sílica, minimizando assim as propriedades reativas 

das cinzas obtidas nos processos (MEHTA, 1999). 

A temperatura ideal de queima de acordo com os resultados obtidos seria entre 

600°C e 650°C, uma vez que por apresentar atividade pozolânica este resíduo poderia 

contribuir significativamente para o aumento da resistência à compressão dos pavers 

fabricados. Porém, devido a problemas operacionais a temperatura de queima não poderia ser 

reduzida desta forma podendo comprometer a geração de calor e energia, uma vez que o 



105 

 

bagaço de cana-de-açúcar que a COCAMAR está recebendo apresenta alto teor de umidade. 

Desta forma para as análises e fabricação dos pavers foi adotada a cinza gerada a 

800°C, que apesar de não apresentar atividade pozolânica significativa pode ser utilizada 

como substituindo o agregado miúdo dos pavers, não comprometendo os resultados esperados 

e também não dificultando a operação da caldeira geradora do resíduo. 

 

5.1.1.4.  Análise Granulométrica 
 

A Análise Granulométrica foi realizada pela combinação entre peneiramento e 

sedimentação seguindo a ANBT NBR 7181:1984. 

 

Figura 51– Curva Granulométrica - CBC 

 
Fonte: Autora (2012) 
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Tabela 17– Porcentagem passante (%) - CBC 
Diâmetro dos grãos (mm) Porcentagem (%) 

2 100,00 

0,6 99,97 

0,2 42,51 

0,06 4,40 

0,002 1,67 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Tabela 18 – Porcentagem retida – Classificação granulométrica CBC 
Classificação segundo a 

ABNT NBR 6502:1995 
Porcentagem Retida(%) 

0,6 a 2 mm  

Areia grossa 
0,03 

0,2 a 0,6 mm 

Areia média 
57,46 

0,06 a 0,2 

Areia Fina 
38,30 

0,002 a 0,06 

Silte 
1,67 

< 0,002 mm 

Argila 
2,57 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Tabela 19 – Coeficiente de uniformidade e curvatura - CBC 
Coeficiente Valor 

D60 0,20 

D30 0,13 

D10 0,09 

U 2,22 

CC 0,94 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 
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Tabela 20 – Uniformidade e distribuição granulométrica - CBC 
Aspecto Amostra 

Uniformidade Muito Uniforme 

Distribuição 

Granulométrica 
Bem graduada 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Observando a curva de distribuição granulométrica e a Tabela 18 pode-se verificar 

que mais de 50% da cinza ficou retida na peneira 0,200 mm, na classificação da NBR 

6502/1995 elas são semelhantes as areias médias. A amostra apresentou o valor de 

uniformidade igual a 2,22 (Tabela 19) indicando uma curva granulométrica quase vertical, 

pelo gráfico verifica-se que os diâmetros variam em um intervalo pequeno, o que indica uma 

amostra uniforme. 

A graduação da amostra pode ser classificada com boa gradução (Tabela 19 e 20), com 

valor do coeficiente de distribuição granulométrica próximo a 1. A distribuição proporcional 

do tamanho das partículas significa que os espaços deixados pelas partículas maiores são 

ocupados pelas menores. 

 

5.1.1.5.  Massa Específica e Teor de Umidade 
 

A Tabela 21 traz os resultados do ensaio para determinação de massa específica, 

realizado de acordo com a metodologia proposta na ABNT NBR 6508:1984. O teor de 

umidade da amostra consta da Tabela 22 
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Tabela 21– Massa Específica - CBC 

Item  
Amostra 

1 2 

Capacidade do Picnomêtro (ml)  20/500 6/200 

Amostra Úmida (g) P1 60 60 

Amostra Seca (g)  59,86 59,86 

Picnomêtro + Solo + Água (g) P2 654,87 674,00 

Piconomêtro + Água P3 617,55 636,52 

Temperatura ensaio (°C)  22,8 22,8 

Massa específica da água (g/cm3)  0,9976 0,9976 

Massa Específica dos grãos 

(g/cm3) 
Gs  2,65 2,67 

Massa Específica dos grãos 

(médio) (g/cm3) 

Gs 

(médio) 
2,66 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Tabela 22– Determinação do Teor de Umidade 
Determinação do Teor de Umidade 

Capsula n° 2 7 17 

Amostra Umida + Cápsula (g) 97,62 89,75 91,74 

Amostra Seca + Cápsula (g) 97,45 89,60 91,58 

Massa Cápsula (g) 27,85 24,48 24,19 

Umidade (%) 0,24 0,23 0,24 

Média 0,24 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

O valor da massa específica da cinza ficou muito próximo do valor da areia utilizada 
neste trabalho com 2,652 g/cm³. 

 

5.1.1.6. Ensaios de Lixiviação e Solubilização 
 

A lixiviação e solubilização são ensaios que tem por objetivo separar certas 

substâncias contidas nos materiais por meio de lavagem ou percolação com solventes, e 

determinando e avaliando a estabilidade química dos resíduos, permitindo a identificação e 

quantificação de contaminantes. As Tabelas 23 e 24 apresentam os teores de ions 
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determinados nos extratos lixiviado e solubilizado, respectivamente, bem como os limites 

máximos permitidos nesses extratos pela ABNT NBR 10004:2004, que constam nos Anexos 

F e G da referida norma. 

 

Tabela 23 – Concentração de ânions no extrato lixiviado - CBC 

Parâmetros 

Limite Máximo 

ANBT NBR 10004:2004 

(Anexo F) 

Concentração 

(mg/l) 

Arsênio 1,00 0,00000 

Bário 70,00 0,00000 

Cádmio 0,50 0,00305 

Chumbo 1,00 0,09620 

Cromo 5,00 0,10950 

Mercúrio 0,10 0,00000 

Fluoreto 150,00 Nd 

Prata 5,00 0,00090 

Selênio 1,00 0,00000 

Nd – Não determinado 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Tabela 24 – Concentração de ânions no extrato solubilizado - CBC 

Parâmetros 

Limite Máximo 

ANBT NBR 10004:2004 

(Anexo G) 

Concentração 

(mg/l) 

Alumínio 0,20 2,10500 

Arsênio 0,01 0,00000 

Bário 0,70 0,00000 

Cádmio 0,006 0,00840 

Chumbo 0,01 0,13375 

Cloreto 250,00 Nd 

Cobre 2,00 0,04200 

Cromo 0,05 Nd 

Ferro 0,30 0,04655 
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Fluoreto 1,50 Nd 

Manganês 0,10 0,0145 

Mercúrio 0,001 Nd 

Nitrato 10,00 Nd 

Prata 0,05 0,0091 

Selênio 0,01 Nd 

Sódio 200,00 33,33000 

Sulfato 250,00 Nd 

Zinco 5,00 Nd 

Nd – Não determinado 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Os valores do ensaio do extrato lixiviado se mantiveram dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo Anexo F da ABNT NBR 10004:2004, classificado assim a CBC como um 

resíduos “NÃO PERIGOSO”. Alguns dos resultados para solubilização, encontrarem-se 

acima do permitido pela NBR 10004:2004 em seu Anexo F, por isto, este resíduo é 

enquadrado na classe dos não-inertes. Dessa forma, de acordo com a NBR 10004, todas as 

amostras de CBC analisadas podem ser classificadas, pelos parâmetros ora apresentados, 

como “Resíduo Não perigoso – Classe II A – Não inerte”. Os resíduos com tal classificação 

podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

5.1.2.  Resíduo de Pneu Inservível 
 

5.1.2.1. Análise Granulométrica 
 

A Análise Granulométrica foi realizada de acordo com o normatizado pela ABNT 

NBR NM 248:2003. A Figura 52 e a Tabela 25 trazem, respectivamente, a curva 

granulométrica e as características granulométricas do resíduo de pneu inservível. 

 

  



111 

 

Figura 52– Curva Granulométrica – Resíduo de Pneu 

 
Fonte: Autora (2012) 

 

Tabela 25 – Características granulométricas - Resíduo de Pneu 
Propriedade Resíduo de Pneu 

Diâmetro Máximo 1,2mm 

Módulo de Finura 2,66 

Classificação (NBR 

7211/2009) 
Areia Média 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Analisando as características granulométricas do resíduo de pneu, pode-se perceber 

pela curva a evidencia de materiais com granulometria contínua, característica importante 

para a produção do concreto. De acordo com Neville (1995) a composição granulométrica dos 

agregados possui grande influência sobre a trabalhabilidade, sendo esta influência, muito 

maior que na resistência mecânica. Porém, Fioriti (2007) afirma que apesar desta 

característica citada por Neville (1995) a granulometria está diretamente ligada ao 

adensamento do concreto, e quanto mais denso o concreto maior sua resistência. 

 

5.1.2.2.  Massa Unitária 
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O ensaio foi realizado de acordo com a ABNT NBR NM 45:2006, utilizada para 

agregados com dimensões característica inferiores à 37,5mm e o resultado é mostrado na 

Tabela 26. 

Tabela 26– Massa Unitária - Resíduo de Pneu 
Material Massa Unitária 

Resíduo de Pneu 1,56g/cm3 

Fonte: Elaborada pela Autora (2012) 

 

5.1.2.3.  Massa Específica 
 

A Tabela 27 traz os resultados do ensaio para determinação de massa específica, 

realizado de acordo com a metodologia proposta na ABNT NBR 6508:1984. 

 

Tabela 27– Massa Específica - Resíduo de Pneu 

Item  
Amostra 

1 2 

Capacidade do Picnomêtro (ml)  23/500 24/500 

Amostra Úmida (g) P1 16,43 17,31 

Amostra Seca (g)  16,43 17,31 

Picnomêtro + Solo + Água (g) P2 589,03 582,00 

Piconomêtro + Água P3 610,98 604,57 

Massa Específica dos grãos 

(g/cm3) 
Gs  0,43 0,43 

Massa Específica dos grãos 

(médio) (g/cm3) 

Gs 

(médio) 
0,43 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

O resíduo de pneu apresenta massa específica dos grãos menor que a massa 

específica do agregado miúdo utilizado na confecção dos pavers o que pode contribuir para 

um produto mais leve. 

 

5.1.2.4.  Ensaios de Lixiviação e Solubilização 
 

A lixiviação e solubilização são ensaios que tem por objetivo separar certas 

substâncias contidas nos materiais por meio de lavagem ou percolação com solventes, e 
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determinando e avaliando a estabilidade química dos resíduos, permitindo a identificação e 

quantificação de contaminantes. As Tabelas 28 e 29 apresentam os teores de ions 

determinados nos extratos lixiviado e solubilizado, respectivamente, bem como os limites 

máximos permitidos nesses extratos pela ABNT NBR 1004:2004, que constam nos Anexos F 

e G da referida norma. 

 

Tabela 28– Concentração de ânions no extrato lixiviado – Resíduo de Pneu 

Parâmetros 

Limite Máximo 

ANBT NBR 10004:2004 

(Anexo F) 

Concentração 

(mg/l) 

Arsênio 1,00 0,00000 

Bário 70,00 0,00000 

Cádmio 0,50 0,00300 

Chumbo 1,00 0,16845 

Cromo 5,00 0,11280 

Mercúrio 0,10 0,00840 

Fluoreto 150,00 nd 

Prata 5,00 0,00175 

Selênio 1,00 nd 

Nd – Não determinado 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Tabela 29– Concentração de ânions no extrato solubilizado – Resíduo de Pneu 

Parâmetros 

Limite Máximo 

ANBT NBR 10004:2004 

(Anexo G) 

Concentração 

(mg/l) 

Alumínio 0,20 3,22300 

Arsênio 0,01 0,00000 

Bário 0,70 0,00000 

Cádmio 0,006 0,0013 

Chumbo 0,01 0,14265 

Cloreto 250,00 nd 

Cobre 2,00 0,00000 

Cromo 0,05 nd 
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Ferro 0,30 0,00945 

Fluoreto 1,50 nd 

Manganês 0,10 0,02510 

Mercúrio 0,001 0,00200 

Nitrato 10,00 nd 

Prata 0,05 nd 

Selênio 0,01 nd 

Sódio 200,00 5,64300 

Sulfato 250,00 nd 

Zinco 5,00 nd 

Nd – Não determinado 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012)  

 

Os valores do ensaio do extrato lixiviado se mantiveram dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo Anexo F da ABNT NBR 10004:2004, classificado assim a CBC como um 

resíduos “NÃO PERIGOSO”. Alguns dos resultados para solubilização, encontrarem-se 

acima do permitido pela NBR 10004:2004 em seu Anexo F, por isto, este resíduo é 

enquadrado na classe dos não-inertes. Dessa forma, de acordo com a NBR 10004, todas as 

amostras do Resíduo de Pneus Inservíveis analisadas podem ser classificadas, pelos 

parâmetros ora apresentados, como “Resíduo Não perigoso – Classe II A – Não inerte”. Os 

resíduos com tal classificação podem ter propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

5.2. DOSAGEM, MOLDAGEM E PROPRIEDADES DOS PAVERS 
 

5.2.1. Dosagem e Moldagem 
 

A dosagem inicial partiu do traço ótimo obtido por Amadei (2010), a relação de 1:4 

entre aglomerante e agregado foi conservada, porém foram realizadas 3 dosagenss diferentes 

para determinação da relação a/c mais adequada à mistura, foram executados pavers  com 

relação a/c de 0,40, 0,42 e 0,44. Esta variação se mostrou necessária, pois a relação inicial de 

a/c de Amadei (2010), que é de 0,32, apresentou uma consistência muito seca resultando em 

pavers de difícil manuseio, além disto, houve segregação dos agregados pela quantidade 

insuficiente de pasta de cimento. Optou-se então por seguir as relações a/c utilizadas por 
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Fioriti (2007) e Hood (2006). 

Foram analisados parâmetros como a aparência, as dimensões, a resistência à 

compressão e a absorção de água para a definição da melhor relação a/c. 

 

5.2.1.1.  Aparência 
 

O aspecto dos pavers é de extrema importância, uma vez que o material 

desenvolvido deve apresentar características visuais próximas aos paver comercializados. 

Segundo o fabricante Maski o paver deve apresentar arestas bem definidas, bom acabamento 

de superfície e não possuir rebarbas. A Figura 53 apresenta paver fabricado usualmente na 

Fábrica de Artefatos da UEM. 

 

Figura 53– Paver fabricado usualmente na Fábrica de Artefatos da UEM 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

As Figuras 54(a), 54(b) e 54(c) mostram os pavers fabricados com relações a/c de 

0,40, 0,42 e 0,44, respectivamente. 
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Figura 54– Pavers fabricados 

   
(a)                                            (b)                                               (c) 

Fonte: Autora (2012) 

 

Como pode ser visto o traço com relação 0,42 foi o que apresentou um melhor 

aspecto, com superfície lisa e regular e ausência de rebarbas nas arestas. Com estas 

características o acabamento final do pavimento será de melhor qualidade. Na Figura 55 (a), 

pode ser visto material segregado na superfície do paver e vazios na lateral. Na Figura 55 (c) 

aparecem na lateral do paver partes endurecidas da nata excedente. 

 

5.2.1.2.  Dimensões 
 

A ABNT NBR 9781:1987 define que a tolerância dimensional dos pavers deve ser de 

3mm para largura e comprimento e de 5mm para espessura. Esta exigência se dá, pois a 

variação dimensional interfere diretamente no alinhamento e no assentamento das peças. 

Para a análise deste parâmetro foram realizadas medições em todos os pavers 

confeccionados por traço, para então ser calculada a média das dimensões, os resultados 

constam da Tabela 30, sendo que as dimensões dos pavers fabricados devem ser de 

(195x95x8)mm. O Apêndice A traz as dimensões e pesos de cada uma das peças fabricadas. 

 

Tabela 30 – Tolerância Dimensional 

A/C 

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 

Medida 

(mm) 

Variação 

(mm) 

Medida 

(mm) 

Variação 

(mm) 

Medida 

(mm) 

Variação 

(mm) 

0,40 195 0 96 1 79 -1 

0,42 195 0 96 1 80 0 

0,44 198 3 98 3 79 -1 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 
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Ambos os traços apresentaram dimensões médias dentro das tolerâncias 

dimensionais exigidas pela ABNT NBR 9781:1987. Porém o traço com fato a/c de 0,44 

mostrou dimensões de largura e comprimento nos limites máximos exigidos pela referida 

norma, esta diferença se deu principalmente pelas rebarbas existentes nas arestas das peças. 

 

5.2.1.3.  Resistência à compressão 
 

Para determinação da resistência à compressão foram ensaiados, conforme as 

prescrições com a ABNT NBR 9780:1987, 6 pavers de cada um dos traços com idade de 7 e 

28 dias. Os resultados dos ensaios constam da Tabela 31, os resultados de cada peça ensaiada 

constam do Anexo 1. 

 

Tabela 31– Resistência à Compressão média e característica(MPa) 

TRAÇO 
7 DIAS 28 DIAS 

Fp Fpk Fc Fpk 

0,40 21,61 20,03 30,93 27,51 

0,42 28,90 27,73 36,80 31,23 

0,44 33,36 31,97 38,50 36,75 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Os pavers fabricados com fator a/c de 0,44 apresentaram resistência característica 

estimada à compressão de 36,75, ficando acima do mínimo exigido pela ABNT NBR 

9780:1987 para veículos comercias de linha, que é de 35 MPa.  

Convém ressaltar que a resistência característica estimada à compressão do traço 

com fator a/c de 0,42 ficou abaixo do limite estabelecido, porém isto segundo diversos autores 

não seria um empecilho para a sua utilização visto que os valores exigidos pela norma 

brasileira são elevados quando se leva em consideração outros ambientes de aplicação, onde a 

sobrecarga é pequena, como por exemplo calçadas, praças, ciclovias e ruas com tráfego leve 

(FIORITI (2007); GODINHO (2009); AMADEI (2011)). 

 

5.2.1.4. Absorção 
 

A absorção dos pavers foi determinada pela metodologia estabelecida na ABNT 
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NBR 12118:1991, para a idade de 28 dias. Os resultados obtidos nos ensaios constam da 

Tabela 32. Os dados completos dos ensaios estão no Anexo 2. 

 

Tabela 32– Ìndice de Absorção de Água 
TRAÇO A (%) 

0,40 5,75 

0,42 5,48 

0,44 4,53 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Ambos os traços apresentaram absorção abaixo do limite exigido pela ABNT NBR 

12118:1991, que é de 10%, na maioria dos traços o índice de absorção se mostrou inferior ao 

exigido pelas normas internacionais, onde o índice de absorção deve ser menor que 6%. 

 

5.2.1.5.  Determinação do fator a/c para moldagem dos pavers 
 

A determinação do fator a/c a se utilizado na moldagem dos pavers foi feita a pós a 

análise de cada um dos traços e suas propriedades, conforme dito anteriormente. 

O primeiro traço moldado foi o traço com fator a/c de 0,44, este traço apresentou 

resultados dentro dos limites estabelecidos pelas normas vigentes para resistência à 

compressão, absorção e tolerância dimensional. Porém a aparência dos pavers fabricados com 

este traço não pode ser considerada satisfatória, uma vez que, apresentava rebarbas nas arestas 

e superfícies não regulares, o que pode dificultar o seu assentamento, comprometendo o 

intertravamento das peças. Este problema deve-se principalmente ao excesso de pasta quando 

da sua moldagem como pode ser visto na Figura 55, onde a nata escorre na lateral do bloco, 

indicando quantidade excessiva de água. 
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Figura 55 - Pavers a/c 0,44  

 

 

Os resultados obtidos para o traço de fator a/c de 0,42 podem ser considerados 

satisfatórios. Os pavers fabricados tinham dimensões dentro dos limites toleráveis da norma, a 

boa aparência das peças pode ser notada desde a moldagem conforme pode ser visto na Figura 

56. Além disto, a absorção de água foi inferior aos valores estabelecidos pelas normas 

internacionais que é de 6%. O único resultado abaixo do esperado foi a resistência 

característica estimada à compressão, que foi de 31,23 MPa. 

 

Figura 56 - Pavers a/c 0,42 

 

 

Já os pavers de fator a/c 0,40 apesar de possuir bons resultados no que diz respeito à 

tolerância dimensional e absorção, apresentaram resistência característica estimada bem 
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inferior ao valor mínimo exigido pela norma brasileira, 27,51 MPa. Outro aspecto notado 

durante a moldagem foi a segregação de material, devido à falta de pasta, como pode ser visto 

na Figura 57. 

Figura 57 - Pavers a/c 0,40 

 

 

Com base nos resultados discutidos acima foi determinado como fator a/c para 

moldagem dos pavers o valor de 0,42. 

 

5.2.2.  Propriedades dos pavers 
 

5.2.2.1.  Resistência à compressão 
 

Conforme previsto na ABNT NBR 9781:1987 e seguindo a metodologia estabelecida 

na ABNT NBR 9780:1987 os pavers fabricados com diferentes teores de substituição foram 

ensaiados à compressão, a fim de determinar a resistência característica estimada à 

compressão de cada traço. Os resultados dos ensaios constam na Tabela 33, sendo que os 

dados completos constam do Apêndice A. 
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Tabela 33– Resistência à Compressão média e característica 

TRAÇO 

7 DIAS 28 DIAS 

Fp (MPa) Fpk (MPa) Fp (MPa) Fpk (MPa) 
T0 28,9 27,73 36,8 31,23 

T1 25,03 23,45 32,46 30,83 

T2 11,8 10,64 17,51 14,82 

T3 29,98 27,53 37,77 36,11 

T4 20,99 19,71 25,07 23,27 

T5 5,84 4,99 7,92 6,86 

T6 22,42 19,45 38,11 35,94 

T7 18,34 17,64 21,64 20,47 

T8 12,01 11,28 15,33 14,23 

T9 24,46 21,09 38,46 37,70 

T10 15,09 14,49 20,94 15,17 

T11 7,49 7,13 12,42 10,31 

T12 34,8 34,2 39,53 39,09 

T13 11,72 11,96 15,87 15,12 

T14 9,59 8,78 12,9 12,21 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

De acordo com a Tabela 33, o traço que apresentou melhor resultado de resistência 

característica estimada à compressão foi o Traço T12, com 25% de substituição da areia por 

CBC, com valor de 39,09 MPa. Este traço apresentou um acréscimo de resistência de 25,17% 

em relação ao traço referência. 

O menor valor de resistência característica estimada é referente ao traço T5,com 

substituição da areia por 10% de resíduo de pneu, com valor de 6,86 MPa, ou seja, com uma 

redução de 78,03% da resistência em relação ao traço referência. 

Para auxiliar na análise dos resultados dos ensaios, estes foram representados através 

de gráficos que apresentam as resistências isoladas dos pavers fabricados somente com CBC, 

somente com pneu e também para cada um dos compósitos criados com 5% e 10% de 

substituição do resíduo de pneu. 

 

5.2.2.1.1. Resistência à compressão - CBC 
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Figura 58 -  Gráfico Resistência à Compressão 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Os resultados ensaios de resistência à compressão dos pavers fabricados com 

diferentes teores de substituição de areia por CBC constam da Figura 58. Os resultados 

indicam que com o aumento do teor de substituição ocorre um aumento significativo na 

resistência à compressão, chegando a 25,17% quando o teor de substituição é de 25%. O traço 

T1, com teor de substituição de 5%, foi o único traço que apresentou uma diminuição da 

resistência, porém esta redução não foi significativa, não chegando nem a 1 MPa. 

É importante ressaltar que os traços T3, T6, T9 e T12, alcançaram valores superiores 

ao exigido na ABNT NBR 9781:1987, permitindo assim a sua utilização em vias onde 

trafegam veículos comerciais de linha. 

Os valores de resistência obtidos através da substituição parcial da areia por CBC 

condizem com os resultados obtidos para pesquisas realizadas com concretos plásticos, que 

afirmam que a substituição de até 20% de areia por CBC contribui para o aumento de 

resistência dos concretos. Porém nesta pesquisa os resultados apontam para um aumento de 

resistência com até 25% de substituição. 

Após as análises dos resultados alcançados para o teor de substituição de 25 % de 

areia por CBC optou-se pela moldagem de dois novos traços como objetivo de analisar o 

comportamento deste resíduo com consumo de cimento reduzido, foram adotados os 

seguintes consumo de cimento: 300 kg/m3 e 350 kg/m3. Foram utilizados como traços padrão, 

T0 T1 - 5% T3 - 10% T6 - 15% T9 - 20% T12 - 25%

7 dias 27,73 23,45 27,53 19,45 21,09 34,2

28 dias 31,23 30,83 36,11 35,94 37,7 39,09
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em massa, desenvolvidos por Amadei (2011) da ordem de 1:5 e 1:4,5, respectivamente, a 

Tabela 34 mostra os traços utilizados em massa. 

 

Tabela 34 – Traços com consumo de cimento reduzido 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Para efeito de comparação foram adotados como referência os resultados obtidos por 

Amadei (2011) em seus ensaios de resistência à compressão. As figuras 59 e 60 trazem os 

resultados dos ensaios à compressão dos traços confeccionados. 

 

Figura 59 – Gráfico à Resistência à Compressão T15 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

TRAÇO
CIMENTO 

(kg)
AREIA 

(kg)
BRITA 

(kg)
CBC     
(kg)

PNEU     
(kg)

ÁGUA      
(l)

T15 12,00 30,48 19,44 10,08 0,00 4,80

T16 12,00 27,63 17,16 9,21 0,00 4,80

T0 T15

7 dias 10,51 9,74

28 dias 11,99 15,26
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Figura 60 – Gráfico Resistência à Compressão – T16 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Os resultados obtidos para os traços com menor consumo de cimento e com teor de 

substituição de 25% de areia por CBC mostram um aumento de resistência à compressão, 

sendo de 26,77% para o traço com consumo de 300 kg/cm3 e de 10,89% para o traço com 

consumo de 350 kg/cm3. 

A resistência à compressão obtida é inferior ao determinado pela ABNT NBR 

9781:1987, porém atingiu índices, que segundo diversos pesquisadores, indicados para a 

aplicação em locais sujeitos a solicitações leves (FIORITI, 2007). 

Um dado importante a ser ressaltado é que o traço T16 confeccionado com um 

consumo de cimento de 350 kg/m3 alcançou resistência à compressão de 29,13 MPa, valor 

muito próximo do traço T0, com consumo de cimento de 437 kg/m3 e resistência de 31,23 

MPa. Estes dados mostram que a substituição de agregado miúdo por CBC pode contribuir 

para redução no consumo de cimento na confecção de concretos e argamassas, podendo 

assim, reduzir o impacto ambiental causado pela indústria do cimento. 

Os resultados apresentados estão ligados diretamente ao efeito filler que a CBC 

confere à mistura. Além do mais as amostras CBC apresentam teores de sílica amorfa que 

contribuem com o aumento de resistência à compressão, isto é, as CBC possuem alguma 
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atividade pozolânica como mostrado no ensaio de atividade pozolânica, realizado pelo IPT, conforme 

a Tabela 16. 

 

5.2.2.1.2. Resistência à compressão - Resíduo de Pneu 
 

Figura 61 – Gráfico Resistência à Compressão Resíduo de Pneu 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

A Figura 61 traz o gráfico com os resultados de resistência à compressão dos pavers 

fabricados com substituição do agregado miúdo por resíduo de pneu. Como já foi apontado 

em diversas pesquisas ocorre uma diminuição da resistência à compressão, para esta pesquisa 

foram estudados traços com 5% e 10% de substituição, e ambos apresentaram redução. 

Em sua pesquisa Fioriti (2007) afirmou que a resistência à compressão de 15 MPa foi 

satisfatória, pois as solicitações de passeios públicos são inferiores a este valor. O autor ainda 

propõe que os valores exigidos nas normas brasileiras deveriam ser reduzidos considerando a 

aplicação do material. Neste contexto, o Traço T2 apresentou uma resistência próxima ao 

sugerido pelo autor, podendo ser aplicado em locais com solicitações menores que as vias 

públicas contempladas na ABNT NBR 9781:1987, como por exemplo, em passeios, praças e 

ciclovias. 

 

5.2.2.1.3. Resistência à compressão - 5% de Pneu e CBC variável 
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Com a finalidade de buscar melhores resultados nos ensaios de resistência à 

compressão foram incorporados aos traços que continham resíduo de pneus teores variados de 

CBC, os resultados destes ensaios constam das Figuras 62 e 63. 

Inicialmente foi fixado um teor de substituição de 5% do agregado miúdo por resíduo 

de pneu e adotados teores de substituição, também do agregado miúdo, de 5%, 10%, 15% e 

20% de CBC. Com isto, a substituição total de agregado miúdo por resíduos é de 10%, 15%, 

20% e 25%. 

 
Figura 62 – Gráfico Resistência à Compressão 5% Resíduo de Pneu 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

A Figura 62 traz os resultados dos ensaios de resistência à compressão para os 

pavers, e mostra que ocorre um aumento significativo, de 57% e 38% para os traços T4(5%) e 

T7(10%), respectivamente. Os outros traços apresentaram valores próximos ao traço inicial, 

T2. 

Quanto aos valores obtidos nos ensaios pode-se dizer que todos se encontram acima 

de 15 MPa, resistência adequada à pavimentos expostos a solicitações leves (FIORITI, 2007), 

porém não atingem o valor mínimo exigido pela ABNT NBR 9781:1987. 

 

5.2.2.1.4. Resistência à compressão - 10% de resíduo de pneu e CBC variável 
 

Para os traços confeccionados com 10% de resíduo de pneu em substituição à areia, 

foram adotados teores de substituição de 5%, 10% e 15% de areia por CBC, totalizando 15%, 

20% e 25% de substituição total por resíduos. 
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Figura 63  - Gráfico Resistência à Compressão 0% Resíduo de Pneu 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

A Figura 63 demonstra claramente o aumento de resistência quando a cinza é 

adicionada ao concreto com resíduos de pneus, sendo que percentualmente o traço T8 (5%) 

conseguiu o melhor desempenho com um aumento de 102%, atingindo uma resistência 

próxima a 15 MPa. 

Um ponto em comum dos traços onde foram utilizados resíduos de pneus e CBC em 

conjunto é que os melhores resultados de resistência, tanto para os concretos com 5% ou 10% 

de resíduos de pneus, foram obtidos com o teor de substituição de CBC igual a 5%. Em geral 

o aumento se deve a um melhor envolvimento dos agregados e dos resíduos de pneus pela 

pasta com CBC, já que esta causa um melhor empacotamento dos grãos, devido ao efeito 

filler. Para analisar melhor este comportamento serão realizadas Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) de todas as amostras. 

 

5.2.2.2.  Absorção de água 
 

A absorção de água dos pavers foi determinada pela metodologia estabelecida na 

ANBT NBR 12118:1991, para a idade de 28 dias. Os resultados obtidos nos ensaios constam 

da Tabela 34. Os dados completos dos ensaios estão no Apêndice A. 

T0 T5 T8 - 5% CBC T11 - 10% CBC T14 - 15% CBC

7 dias 27,73 4,99 11,28 7,13 8,78
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0

5

10

15

20

25

30

35

R
ES

IS
TÊ

N
C

IA
 M

P
a

Resistência à Compressão - PNEU 10%



128 

 

 

Tabela 35– Ìndice de Absorção de Água 

TRAÇO 
ABSORÇÃO DE ÁGUA 

(%) 

T0 5,48 

T1 4,46 

T2 4,30 

T3 5,18 

T4 4,57 

T5 6,64 

T6 3,86 

T7 5,00 

T8 6,09 

T9 3,40 

T10 6,57 

T11 5,29 

T12 3,42 

T13 3,06 

T14 4,70 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012). 

 

Na Figura 64 estão representados os resultados dos ensaios para determinação do 

índice de absorção, em todos os traços confeccionados este índice ficou abaixo do máximo 

permitido pela ABNT NBR 12118:1991 que é de 10%. A maioria dos resultados também 

ficou abaixo do exigido pelas normas internacionais que é de 6%. 
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Figura 64 - Gráfico Absorção 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Com o objetivo de analisar melhor os resultados obtidos foram separados da mesma 

forma que os resultados de resistência à compressão e com eles montados os gráficos das 

Figuras 65, 66, 67 e 68. 

 

5.2.2.2.1. Absorção de água - CBC 
 

O Gráfico da Figura 64 mostra que o índice de absorção de água diminui com o 

aumento do teor de substituição do agregado miúdo por CBC, este fato pode ser explicado 

pela baixa porosidade que os pavers fabricados com este resíduo apresentaram. Como a CBC 

é extremente fina preenche os vazios entre os outros agregados, diminuindo a porosidade e 

consequentemente a absorção de água. 

Os resultados alcançados confirmam a informação que a CBC diminui a 

permeabilidade dos concretos quando utilizada em substituição de cimento, sendo que os 

melhores resultados são para substituições de 30% em massa. Segundo Chusilp, 

Jatutapitakkul e Kiattikomol (2010) a permeabilidade diminui com o aumento do teor de 

substituição, porém após o índice de 30% não há um crescimento expressivo que justifique 

sua utilização. 
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Figura 65 - Gráfico Absorção CBC 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

5.2.2.2.2. Absorção de água – Resíduo de Pneu. 
 

Para os traços T2 e T5, confeccionados somente com resíduos de pneus para o 

primeiro traço observa-se uma queda na absorção, enquanto para o traço com maior 

porcentagem a absorção cresce, com valores acima do traço referência. Isto pode ser 

explicado pelo aumento da porosidade destes pavers. A Figura 66 ilustra o comportamento 

dos traços. 

 

Figura 66 - Gráfico Absorção Resíduo de Pneu 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 
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5.2.2.2.3. Absorção de água – 5% de resíduo de pneu e CBC variável 
 

De acordo com a Figura 67, para os traços 5% de substituição do agregado miúdo 

por resíduos de pneus, pode ser notado um crescimento do índice de absorção em relação ao 

traço T2 (5% de resíduo de pneu), com exceção do traço T13. Os traços de maneira geral 

apresentaram índice de absorção menores que o traço referência, salvo o traço T10. 

 

Figura 67 - Gráfico Absorção 5% Pneu 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

5.2.2.2.4. Absorção de água – 10% de resíduos de pneus e CBC variável. 
 

Para os traços confeccionados com 10% de resíduos de pneus e teores de substituição 

variáveis de CBC a índice de absorção apresentou diminuição, conforme mostrado na Figura 

68, esta característica pode ser explicada pelo maior preenchimento dos vazios entre as 

partículas pela CBC. 

T0 T2 T4 - 5% CBC T7 - 10%
T10 - 15% 

CBC

T13 - 20% 

CBC

A% 5,48 4,3 4,57 5 6,57 3,06

0

1

2

3

4

5

6

7

A
b

so
rç

ão

Absorção  - 5%Pneu



132 

 

 
Figura 68 - Gráfico Absorção 10% Resíduo de Pneu 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

5.2.2.3.  Abrasão  
 
O ensaio de resistência à abrasão foi realizado para todos os teores de substituição 

incluindo o traço referência, sendo utilizado um exemplar para cada traço. De cada exemplar 

foram retiradas duas amostras, e os resultados obtidos constam da Tabela 36. 

Os resultados obtidos são relativamente altos quando comparados com resultados de 

outros ensaios, isto se deve ao fato de que o Método Cientec é tido como o teste mais 

abrasivo, por utilizar o carbeto de silício, que desgasta todo material mineral que compõe o 

concreto (Viecili, 2004). 

Segundo Hood (2006) o índice de desgaste não possui valores máximos definidos 

por normas brasileiras e o próprio Método Cientec sugere que seja utilizado como parâmetro 

o valor obtido no traço referência. Apesar disto, o autor, sugere que o desgaste seja limitado a 

15mm, valor médio atingido por diversos autores. 
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Tabela 36 – Índice de desgaste – Resistência à Abrasão (mm) 

TRAÇO INDICE DE DESGASTE 
 (mm) Traço CBC Pneu 

T0 0% 0% 7,42 

T1 5% 0% 8,04 

T2 0% 5% 13,39 

T3 10% 0% 8,76 

T4 5% 5% 7,93 

T5 0% 10% 12,42 

T6 15% 0% 8,69 

T7 10% 5% 7,42 

T8 5% 10% 8,88 

T9 20% 0% 9,48 

T10 15% 5% 9,05 

T11 10% 10% 9,38 

T12 25% 0% 8,02 

T13 20% 5% 13,88 

T14 15% 10% 12,48 

Fonte: Autora (2012) 

 
O resultado obtido para o traço referência é compatível com os resultados 

encontrados por outros pesquisadores que utilizaram o Método Cientec para análise de 

resistência à abrasão. Amadei (2011) analisou esta característica em sua pesquisa e obteve um 

desgaste de 6,40 mm em seu traço referência e Hood (2006) atingiu 6,17 mm.  

Apesar do resultado obtido nesta pesquisa ser superior ao atingido pelos dois 

pesquisadores, ele pode servir de parâmetro para análise do desgaste dos pavers produzidos 

com resíduos, uma vez que para esta metodologia de ensaio o resultado do traço referência é o 

adotado para análise dos demais. 
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Com objetivo de facilitar a análise da resistência à abrasão os resultados obtidos nos 

ensaios foram divididos de acordo com a utilização dos resíduos. 

 

5.2.2.3.1 – Abrasão – CBC 
 

A Figura 69 traz o gráfico com os resultados do ensaio de resistência à abrasão para 

os traços confeccionados somente com CBC. 

 

Figura 69 – Gráfico de Resistência à Abrasão CBC 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012). 
 

A resistência à abrasão não apresentou grandes variações para os traços 

confeccionados somente com CBC, isto demonstra que este resíduo não influencia nesta 

característica de forma negativa. 

 

5.2.2.3.2 – Abrasão – Resíduo de Pneus 
 

O Gráfico da Figura 70 traz os resultados do ensaio de resistência à abrasão para os 

pavers onde o agregado miúdo foi substituído em teores de 5 e 10% por resíduos de pneus. Os 

resultados mostram um aumento significativo do desgaste em mm nestes dois traços, porém 

os resultados obtidos ainda são compatíveis com os índices de desgaste encontrados por 

Amadei (2010) e Hood (2006). 
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Figura 70 – Gráfico de Resistência à abrasão Pneu 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

Segundo Marques (2005) algumas pesquisas apontam que blocos de concreto 

confeccionados com resíduos de pneu apresentam uma resistência à abrasão menor do que os 

confeccionados sem este resíduo. Nesta pesquisa os resultados obtidos também apontam este 

comportamento. 

 

5.2.2.3.3 – Abrasão – 5% de resíduo de pneu e CBC variável 
 

Quando se faz a substituição conjunta de 5% de resíduo de pneu e CBC em 

porcentagens variadas observa-se um aumento de resistência à abrasão, ou seja, uma 

diminuição no índice de desgaste das peças. Os melhores teores de substituição por CBC, para 

este caso, são os teores de 5, 10 e 15%. Quando o teor é de 20% não são observadas variações 

significativas. A Figura 71 mostra o gráfico com os resultados para estes traços. 
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Figura 71 – Gráfico de Resistência à Abrasão – 5% de Resíduo de Pneu e CBC 
variável 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

5.2.2.3.4. - Abrasão – 10% de resíduo de pneu e CBC variável 
 

Nos traços compostos com 10% de pneu e CBC variável também foi observado que 

o desgaste tende a diminuir quando é adicionada a CBC até uma porcentagem de 10%. Isto 

pode ser explicado pelo maior envolvimento das partículas de resíduos de pneus pela matriz 

cimentícia, devido ai efeito filler que a CBC causa nos concretos e argamassas. 

Um dado interessante apontado por estes ensaios é que à partir da substituição total 

de 20% de agregado graúdo por resíduos o desgaste tende a aumentar, se aproximando ao 

resultado obtido com concretos somente com resíduos de pneus. As Figuras 71 e 72 trazem os 

resultados obtidos nos ensaios. 
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Figura 72 – Gráfico de Resistência à Abrasão – 10% de resíduo de pneu e CBC 
variável 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2012) 

 

5.2.2.4. MEV 

 

As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizadas no 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de 

Maringá. As micrografias foram obtidas por meio de microscópio eletrônico de varredura de 

elétrons Superscan SS – 550 marca Shimadzu operando com tensão de aceleração de 10 kV, 

com capacidade de aumento de 60 a 6.000 vezes e as imagens obtidas foram registradas em 

arquivo digital. 

A análise de imagens permite se explorar a possibilidade de relacionar, de alguma 

forma, a microestrutura do concreto com suas propriedades físicas e mecânicas, uma vez que 

a matriz cimentícia é constituída por diferentes compostos hidratados de cimento Portland e 

com base nas características destes compostos podem ser obtidas informações importantes 

sobre a matriz. Segundo Mehta e Monteiro (2006) a matriz cimentícia é composta 

principalmente por: 

- Silicato de Cálcio Hidratado (C-S-H) – constitui de 50 a 60% do volume dos 

sólidos de uma pasta de cimento completamente hidratada e é o principal responsável pelas 

propriedades mecânicas da pasta. 

- Hidróxido de Cálcio (C-H) ou Portlandita – constitui de 20 a 25% dos sólidos de 
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uma pasta de cimento hidratada, tende a formar cristais grandes sob a forma de prismas 

hexagonais, é o composto mais solúvel e apresenta baixa resistência química à soluções 

ácidas. 

- Sulfoaluminatos de Cálcio ou Etringita – constitui 15 a 20% dos sólidos da pasta 

endurecida e possui baixa resistência a sulfatos. 

A Figura 73 traz a representação esquemática da zona de transição entre pasta e 

agregado apresentando o comportamento de cada um dos compostos.  

 

Figura 73 – Representação esquemática – Agregado, Zona de Transição e Matriz 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2006). 

 

A zona de transição é conhecida como o elo mais fraco do conjunto, e pode ser 

reconhecida nas micrografias pela presença de dois compostos no entorno do agregado: a 

Portlandita (C-H), na forma de grandes prismas hexagonais, e de etringita, na forma de 

agulhas finas, conforme mostra a Figura 69. 

Para facilitar a análise foram feitas micrografias dos dois resíduos estudados, a 

Figura 74 traz a CBC aumentada em 200x (a) e o resíduos de pneu aumentado em 150x (b). 

 



 

Figura 74

Fonte: Autora (2012) 

Para realização das micrografias foram 

todos os traços, as amostras foram coletadas nos corpos

resistência à compressão com idade de 28 dias.

A Figura 75 traz a estrutura do traço T0 (referência) aumentada em 

podem ser visualizados todos os compostos da matriz cimentícia descritos anteriormente.

 

Figura 75 – Microscopia Traço T0 

Fonte: Autora (2012)

 

74 – Micrografia CBC (a) e Resíduo de Pneu (b)

Para realização das micrografias foram utilizadas amostras da superfície de fratura de 

todos os traços, as amostras foram coletadas nos corpos-de-prova rompidos nos ensaios de 

resistência à compressão com idade de 28 dias. 

traz a estrutura do traço T0 (referência) aumentada em 

podem ser visualizados todos os compostos da matriz cimentícia descritos anteriormente.

Microscopia Traço T0 – Compostos da matriz cimentícia

Fonte: Autora (2012) 
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Micrografia CBC (a) e Resíduo de Pneu (b) 

 

utilizadas amostras da superfície de fratura de 

prova rompidos nos ensaios de 

traz a estrutura do traço T0 (referência) aumentada em 3000x, onde 

podem ser visualizados todos os compostos da matriz cimentícia descritos anteriormente. 

Compostos da matriz cimentícia 
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Assim como para as outras características analisadas anteriormente os dados e 

imagens obtidas para os diferentes resíduos, e também para a combinação destes, foram 

analisadas separadamente facilitando assim a interpretação dos dados. 

 

5.2.2.4.1. MEV – Pavers com CBC 

 

Nas imagens obtidas para os traços confeccionados somente com a substituição do 

agregado miúdo por CBC um aspecto que chamou a atenção para todos os traços foi a grande 

quantidade de cristais de C-H-S, que segundo Mehta e Monteiro (2006) é o principal 

responsável pelas propriedades mecânicas da pasta. 

As Figuras 76, 77 e 78 trazem as imagens dos traços T1, T6 e T2, respectivamente. 

 

Figura 76 – Micrografia Traço T1 (6000x) 

 

Fonte: Autora (2012) 
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Figura 77 – Micrografia Traço T6 (6000x) 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Figura 78 – Micrografia Traço T12 (3000x) 

 

Fonte: Autora (2012) 
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Nestes traços também chamou a atenção a pequena ocorrência de cristais do tipo 

portlandita e etringita, característicos da zona de transição da matriz, o que pode indicar baixa 

porosidade destas amostras (MEHTA E MONTEIRO, 2006), o que pode ser observado 

também nos ensaios de absorção, uma vez que houve uma redução desta característica quando 

do aumento do teor de substituição do agregado miúdo por CBC. A baixa porosidade também 

é indicativo de um concreto mais denso e com isto mais resistente, o que também foi 

comprovado pelos ensaios de resistência à compressão.  

O aumento da resistência à compressão também pode ser explicada pela grande 

ocorrência de cristais de Silicato de Cálcio Hidratado, fator que pode ser explicado pela 

reatividade da CBC somada a do cimento Portland. 

 

5.2.2.4.2. MEV – Pavers com Resíduos de Pneu 

 

As micrografias dos Traços T2 e T5, traços confeccionados somente com pneus são 

apresentadas nas Figuras 79 e 80. 

 

Figura 79 – Micrografia Traço T2 

 

Fonte: Autora (2012) 
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Figura 80 – Micrografia Traço T5 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

As imagens obtidas mostram a ocorrência de etringita e portlandita na proximidade das 

partículas de resíduos de pneus, estes compostos são encontrados principalmente nas zonas de 

transição da matriz, o que segundo Mehta e Monteiro (2006) representa a parte mais fraca do concreto. 

Outro aspecto interessante é a baixa  incidência de cristais de Silicato de Cálcio Hidratado na 

proximidade dos resíduos de pneus, o que pode ser visto na Figura 76, onde a partícula está 

praticamente “limpa” de cristais. 

Estes dados auxiliam a entender os resultados tanto da diminuição da resistência à 

compressão como o aumento da absorção de água para o Traço T5, que tem teor de substituição de 

10%. Com a zona de transição tão pronunciada e com pouca aderência entre a pasta e o resíduo a 

resistência à compressão tende a diminuir e a absorção a aumentar. 

 

5.2.2.4.3. MEV – Pavers com CBC e Resíduos de Pneus 

 

Os traços com diversos teores de substituição de agregado miúdo por CBC e pneu 

também tiveram amostras analisadas através da Microscopia Eletrônica de Varredura. As 

Figuras 81 e 82 mostram as imagens obtidas para os Traços T4 e T8. 
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Figura 81 – Micrografia Traço T4 

 

Fonte: Autora (2012) 

 

Figura 82 – Micrografia Traço T8 

 

Fonte: Autora (2012) 
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Em todos os traços foram observados cristais de Silicato de Cálcio Hidratado em 

maior quantidade do que nos traços confeccionados somente com pneu. Os cristais 

encontravam-se mais aderidos aos resíduos, como que se a adição da CBC fizesse com que a 

pasta ficasse mais próxima destes. 

As imagens mostram os cristais responsáveis pela resistência da pasta em maior 

quantidade o que pode explicar o aumento de resistência à compressão que estes traços 

sofreram em comparação aos traços confeccionados somente com pneus. 

 

5.2.2.5. Considerações gerais 

 

A Tabela 37 traz um resumo dos resultados dos ensaios anteriormente discutidos 

para facilitar o entendimento de certos comportamentos notados ao longo da pesquisa. Os 

resultados demonstram uma relação bastante peculiar entre a resistência mecânica, a absorção 

de água e a resistência à abrasão, fato já observado por outros pesquisadores como Hood 

(2006), Fioriti (2007) e Amadei (2011). 

Um ponto em comum discutido por diversos pesquisadores é que quanto maior a 

resistência à compressão menor é a absorção de água pelo concreto. Estas duas características 

influenciam diretamente na durabilidade do material, assim quanto mais resistente e 

impermeável maior a vida da útil do concreto e dos artefatos feitos com ele. 

A resistência à abrasão também é apontada como uma forma de medir a durabilidade 

dos pavers e a uma possível relação entre esta propriedade e as demais pode auxiliar na 

análise da viabilidade do material quanto à sua utilização. 
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Tabela 37 – Tabela geral resultados 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2012)

RESIDUO N°
Consumo 

de cimento 
kg/m³

CBC Pneu
Fpk (MPa)                   

28 dias

ABNT NBR 
9871:1987           
35 MPa

FIORITI 
(2007)           

15 MPa
A (%)

ABNT NBR 
12118:1991    

10%

INDICE DE 
DESGASTE 

(mm)

MÉTODO 
CIENTEC 

15mm
T0 0% 0%         31,23 X √                5,48 √                 7,42 √

T1 5% 0%         30,83 X √                4,46 √                 8,04 √

T3 10% 0%         36,11 √ √                5,18 √                 8,76 √

T6 15% 0%         35,94 √ √                3,86 √                 8,69 √

T9 20% 0%         37,70 √ √                3,40 √                 9,48 √

T12 25% 0%         39,09 √ √                3,42 √                 8,02 √

T15 300 25% 0% 15,26        X √ 4,98               √
T16 350 25% 0% 29,13        X √ 4,70               √

T2 0% 5%         14,82 X                4,30 √               13,39 √
T5 0% 10%           6,86 X X                6,64 √               12,42 √

T4 5% 5%         23,27 X √                4,57 √                 7,93 √

T7 10% 5%         20,47 X √                5,00 √                 7,42 √

T10 15% 5%         15,17 X √                6,57 √                 9,05 √
T13 20% 5%         15,12 X √                3,06 √               13,88 √

T8 5% 10%         14,23 X                6,09 √                 8,88 √

T11 10% 10%         10,31 X X                5,29 √                 9,38 √
T14 15% 10%         12,21 X X                4,70 √               12,48 √

Legenda: X Não atendeu os parâmetros exigidos
√ Atendeu os parâmetros exigidos

Valores próximos aos parâmetros exigidos

RESISTÊNCIA À           
COMPRESSÃO                                   

Fpk  (MPa)                

ABSORÇÃO DE ÁGUA       
(%)

RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO

TRAÇO

CBC

PNEU

437

437

PNEU + 
CBC

437

437
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Os resultados dos ensaios dos pavers confeccionados com CBC mostraram que 

quanto maior o teor de substituição de areia maior a resistência à compressão e menor a 

absorção de água. O que demonstra uma relação direta entre estas duas propriedades, quanto 

mais resistentes os pavers mais denso é o concreto, assim menos permeável. Além disto, as 

peças se mostraram resistentes à abrasão de forma equivalente ao traço referência. Com estes 

dados pode-se afirmar que a CBC contribui de forma positiva nas diferentes propriedades 

deste material, contribuindo também para a durabilidade das peças. 

Esta relação também pode ser comprovada pelos resultados dos ensaios dos pavers 

com resíduos de pneu, neste caso os ensaios demonstraram uma redução significativa da 

resistência à compressão juntamente com um aumento absorção de água e uma menor 

resistência à abrasão. Com isto a durabilidade das peças confeccionadas com este resíduo 

tende a ser menor que as fabricadas somente com areia. 

Com base no exposto acima as três principais características dos pavers estão 

diretamente ligadas, ou seja, quanto maior a resistência à compressão, menor a absorção de 

água e maior a resistência à abrasão, e que a análise delas de forma conjunta ou em separado 

pode contribuir para a determinação da durabilidade das peças. 

Outro dado que deve ser levado em consideração diz respeito a influencia da 

incorporação da CBC ao concreto dos pavers inicialmente feitos com resíduos de pneus. Os 

resultados demonstram que até o teor total de substituição de variando de 15% a 20% a CBC 

influenciou positivamente à mistura, já para os outros teores os resultados não apresentaram 

grandes variações. 

Mais estudos devem ser realizados para estabelecer melhor estas relações e suas 

consequências. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados alcançados nos ensaios realizados e nas informações 

contempladas na revisão bibliográfica, que deram suporte a esta pesquisa, foram obtidas as 

conclusões que serão explanadas a seguir. 

De acordo com a caracterização dos dois resíduos, a CBC e o resíduo de pneu, 

podem ser utilizados para substituir parcialmente o agregado miúdo em concretos tanto pela 

granulometria, compatível à da areia média, como pela classificação como resíduos não 

perigosos.  

A CBC foi caracterizada também quanto à sua pozolanicidade, através das análises 

de Difração de Raios-X e do ensaio de atividade pozolânica, para diferentes temperaturas de 

queima. As cinzas provenientes da queima do bagaço a temperaturas mais baixas, 600°C e 

650°C, e coletadas na piscina de decantação apresentaram atividade pozolânica. Para as outras 

temperaturas os resultados não atingiram o mínimo exigido pela norma, porém isto não 

significa que parte dela não seja reativa, como foi indicado nos ensaios realizados no IPT. 

Como o trabalho trata do aproveitamento de resíduos o produto escolhido para ser 

desenvolvido é amplamente utilizado para resolver algumas questões ambientais. Os 

pavimentos executados com pavers, como apresentado no Capítulo 2, apresentam grande 

capacidade drenante, auxiliando no combate à alagamentos nas cidades, além disto por sua 

diversidade de cores auxilia na redução da temperatura no entorno do pavimento e no 

consumo de energia na iluminação pública. 

A viabilidade da utilização dos resíduos foi analisada de acordo com ensaios de 

resistência à compressão, absorção de água e resistência à abrasão, avaliando assim as 

características mecânicas e de durabilidade das peças. 

A utilização da CBC em substituição parcial ao agregado miúdo mostrou se viável 

em todas as características analisadas. Na resistência à compressão os pavers produzidos 

com este resíduo, apresentaram um aumento significativo em relação ao traço referência, para 

os teores de 10%, 15%, 20% e 25%, apresentando resistências superiores ao exigido pela 

norma que é de 35MPa. O melhor resultado de resistência à compressão foi obtido com 25% 

de substituição (T12), com um acréscimo de 25,17% em relação ao T0. O aumento do teor de 

substituição também contribuiu para a redução da absorção de água, alcançado notáveis 

3,4% para o teor de 20% e 3,42% para o teor de 25%. A CBC não influenciou a resistência à 

abrasão, os resultados obtidos apresentaram um índice de desgaste compatível ao traço 

referência. A melhora das características foram também confirmadas pelo MEV , que apontou 
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uma grande incidência de cristais de silicato de cálcio hidrato (C-S-H) na matriz cimentícia, 

responsável pelas características mecânicas do concreto, evidenciando o aumento da 

resistência à compressão, e pouca incidência de cristais comuns à zona de transição, o que 

justifica a baixa absorção dos blocos. 

O melhor teor de substituição de agregado miúdo por CBC foi de 25%, com este teor 

de substituição também foram confeccionados pavers com consumos de cimento abaixo do 

adotado inicialmente, e estes também apresentaram melhora nas propriedades de resistência à 

compressão e absorção de água em relação ao traço referência. Apesar de não atingir a 

resistência mínima exigida pela norma, os pavers confeccionados tem resistência superior a 

15 MPa, que segundo vários pesquisadores, é o suficiente para locais com solicitações leves 

de tráfego. 

Nos pavers produzidos com resíduos de pneu a resistência à compressão foi muito 

inferior à do traço referência, o que já era esperado pelo levantamento bibliográfico realizado, 

porém atingiu uma resistência próxima ao indicado para locais de solicitações leves. A 

absorção de água e o índice de desgaste também foram influenciadas pela adição dos 

resíduos de pneu, em ambos experimentos os resultados obtidos são superiores ao do traço 

referência. Com base nos experimentos, enfatizando-se que para o traço e consumo de 

cimento utilizado, o resíduo de pneu interferiu de forma negativa nas características 

mecânicas e de durabilidade, porém isto não implicaria na utilização dos pavers em locais de 

baixas solicitações, como calçadas, praças e canteiros. Através das micrografias realizadas os 

resultados podem ser explicados pela evidência de uma zona de transição mais pronunciada, o 

que indica uma maior porosidade das amostras, além disto, foi observada também uma 

redução na aderência entre a pasta e o resíduo. 

Para os pavers confeccionados com a combinação de CBC e de resíduos de pneu os 

resultados dos ensaios demonstram que a CBC contribui para a melhora das características 

dos pavers, tanto nas propriedades mecânicas quanto nas de durabilidade. Para as peças 

confeccionadas com teores de 5% e 10% de resíduos de pneus com a combinação de 5% e 

10% de CBC, houve uma melhora significativa da resistência à compressão. Ressaltando 

que para as peças com 5% de resíduo de pneu e teores variáveis de CBC a resistência obtida 

foi superior a 15MPa, podendo ser utilizadas para execução de pavimentos sujeitos à 

solicitações leves. Observou-se também uma redução na absorção e água, principalmente 

para os traços com 10% de resíduos de pneus. A CBC também contribui para um aumento na 

resistência à abrasão, sendo esta característica mais evidenciada para teores de 5% e 10% de 
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CBC. As micrografias apontaram para um aumento da ocorrência dos cristais de silicato de 

cálcio hidratado, o que pode justificar a melhora nas características mecânicas das peças. 

A melhora das características dos pavers fabricados com resíduo de pneu em 

conjunto com a CBC pode ser explicada, assim como para os pavers fabricados somente com 

CBC, pelo efeito filler da CBC nos concretos, envolvendo melhor as partículas e reduzindo os 

vazios entre a pasta e os agregados. Além disto, apesar de não possuir uma reatividade 

significativa que a classifique como pozolana, a CBC mesmo quando queimada em altas 

temperaturas contribui de forma determinante para o aumento da resistência mecânica.  

Baseado no exposto acima a CBC pode ser utilizada em substituição o agregado 

miúdo na confecção de pavers sem comprometer as características exigidas para este material. 

Cabe ressaltar que, tanto os resultados expostos como as conclusões tiradas a partir destes, 

têm como referência os materiais, equipamentos, técnicas e condições disponíveis locais. 

Do ponto de ambiental a utilização destes resíduos contribui para a redução da 

extração de recursos naturais e também promove uma destinação adequada dos mesmos. No 

que se refere a CBC esta também pode contribuir para a redução do consumo do cimento na 

confecção de pavers que hoje, visando atender às resistências exigidas pela norma, são 

fabricados com traços muito ricos em cimento. 

 

6.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao longo de uma única pesquisa não se consegue responder todos os 

questionamentos que vão surgindo, nem mesmo analisar todas as diferentes possibilidades 

que um novo material pode oferecer. Outras variáveis podem ser estudadas em outras 

pesquisas, no que se refere a blocos de concreto, resíduos de pneus e CBC. Sendo assim, 

sugere-se como trabalhos futuros: 

a) estudo de metodologia para análise de trabalhabilidade e de método de dosagem 

de concreto para blocos; 

b) estudo da utilização da CBC como pozolana em substituição ao cimento em 

concretos plásticos e secos; 

c) estudo da redução do consumo de cimento para concretos plásticos e 

confeccionados com CBC; 

d) análise de novos traços para pavers confeccionados com resíduo de pneus com a 

finalidade de obter melhores resistências à compressão; 
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e) elaboração de novos traços agora com utilização de aditivos; 

d) utilizar na fabricação dos pavers uma vibroprensa hidráulica e analisar a 

influencia do equipamento na resistência à compressão; 

d) estudo da influência da substituição parcial da areia por CBC e pneu na 

durabilidade das peças fabricadas. 
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APÊNDICE A – RESUTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
E ABSORÇÃO DE ÁGUA 
 

 

  

CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 47,70
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 0,00
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00

FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,92

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.460                    198         100           78 22320 34,40
2              3.400                    200           97           75 22320 34,40
3              3.400                    198           98           78 22344 34,43
4              3.660                    198           96           83 20400 31,44
5              3.480                    199         100           80 20280 31,25
6              3.480                    198           97           79 22200 34,21

7              3.360                    198         100           76 27000 41,61
8              3.400                    200           98           77 24660 38,00
9              3.400                    195           95           80 25920 39,95
10              3.400                    198           97           79 24780 38,19
11              3.440                    198           97           80 23640 36,43
12              3.460                    198           97           78 23880 36,80

MÉDIA 3.445            198                  98         79         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3480 3360

14 3620 3440

15 3480 3320

0,48 8,743640 5,81

3440 3,61

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)
3500 4,17

4,53

PNEU

0%

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

10/5/2012

FATOR A/C

0,44

CBC

0%TRAÇO 0

ÚMIDA

1

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

16/5/2012
17/5/2012

10/5/2012
6/6/2012
7/6/2012

DADOS DO ENSAIO
DOSAGEM EM MASSA

28 DIAS7 DIAS

4,68

1,96 36,75 5,10

RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

33,36

38,50

1,56 31,97
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 47,70
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 0,00
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.360                    195           95           80 17880 27,55
2              3.400                    196           96           78 18420 28,39
3              3.540                    195           95           80 19800 30,51
4              3.420                    195           95           80 17760 27,37
5              3.420                    195           95           80 19320 29,77
6              3.420                    195           95           80 19320 29,77

7              3.480                    195           95           80 21720 33,47
8              3.500                    195           95           80 21180 32,64
9              3.460                    195           97           80 21360 32,92
10              3.340                    197           96           80 30780 47,43
11              3.480                    195           96           79 21240 32,73
12              3.560                    195           96           79 27000 41,61

MÉDIA 3.448            195                  96         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3380 3240
14 3380 3080
15 3320 3180

3400 4,94

5,48 0,48 8,743260 5,84

3360 5,66

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

28,90 1,31 27,73 4,52

36,80 6,26 31,23 17,02

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/5/2012 10/5/2012
16/5/2012 6/6/2012
17/5/2012 7/6/2012

ÚMIDA

TRAÇO 0
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 0% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 47,70
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 0,00
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,20

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.380                    196           96           78 14100 21,73
2              3.340                    195         100           80 13380 20,62
3              3.220                    195           97           78 12600 19,42
4              3.240                    196           98           79 13320 20,53
5              3.480                    197           98           80 15120 23,30
6              3.380                    195           95           79 15600 24,04

7              3.220                    195           95           78 22080 34,03
8              3.300                    195           95           80 21480 33,10
9              3.240                    195           95           80 19080 29,40
10              3.460                    195           95           80 17160 26,45
11              3.280                    195           95           79 17520 27,00
12              3.260                    195           95           77 23100 35,60

MÉDIA 3.317            195                  96         79         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3.520            3.340                
14 3.240            3.280                
15 3.440            3.100                

3.540                     5,99

5,75 0,51 15,623.480                     6,10

3.260                     5,16

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

21,61 1,77 20,03 8,21

30,93 3,85 27,51 12,44

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/5/2012 10/5/2012
16/5/2012 6/6/2012
17/5/2012 7/6/2012

ÚMIDA

TRAÇO 0
FATOR A/C CBC PNEU

0,40 0% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 45,32
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 2,39
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.580                 1.950           96           82 17880 27,55
2              3.480                 1.950           94           81 15780 24,32
3              3.480                 1.950           96           83 16500 25,43
4              3.620                 1.950           95           82 15120 23,30
5              3.500                 1.950           94           82 17160 26,45
6              3.620                 1.950           94           80 15000 23,12

7              3.700                 1.953           97           83 20400 31,44
8              3.660                 1.951           96           80 20760 31,99
9              3.720                 1.952           96           82 20520 31,62
10              3.560                 1.950           95           81 23700 36,52
11              3.340                 1.952           97           80 20700 31,90
12              3.320                 1.951           96           83 20700 31,90

MÉDIA 3.548            1.951                96         82         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3440 3360
14 3400 3280
15 3360 3260

3460 2,98

4,46 1,57 35,163480 6,10

3400 4,29

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

25,03 1,77 23,45 7,08

32,56 1,95 30,83 5,99

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 1
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 5% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 45,32
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 0,00
TIPO DE CURA PNEU kg 2,39
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.000                 1.950           95           80 7080 10,91
2              3.220                 1.950           96           79 6780 10,45
3              3.080                 1.950           96           78 8700 13,41
4              3.080                 1.950           96           80 7080 10,91
5              3.080                 1.950           95           79 7620 11,74
6              3.120                 1.950           94           80 8700 13,41

7              3.160                 1.949           94           79 9840 15,16
8              3.160                 1.949           94           79 10800 16,64
9              3.240                 1.950           95           80 12000 18,49
10              3.160                 1.950           95           80 15000 23,12
11              3.120                 1.950           95           80 10920 16,83
12              3.080                 1.950           95           81 9600 14,79

MÉDIA 3.125            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3220 3080
14 3360 3160
15 3180 3060

3240 5,19

4,30 0,97 22,583300 4,43

3160 3,27

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

11,80 1,31 10,64 11,09

17,51 3,02 14,82 17,28

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 2
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 0% 5%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 42,93
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 4,77
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.520                 1.950           95           80 18900 29,13
2              3.580                 1.950           95           80 17472 26,93
3              3.300                 1.950           94           81 18780 28,94
4              3.560                 1.950           95           80 21840 33,66
5              3.400                 1.950           95           80 21480 33,10
6              3.440                 1.950           95           80 18240 28,11

7              3.540                 1.949           94           81 23520 36,25
8              3.560                 1.950           95           81 25680 39,58
9              3.580                 1.950           95           80 23520 36,25
10              3.560                 1.950           95           80 25320 39,02
11              3.320                 1.950           95           80 23220 35,78
12              3.500                 1.950           95           82 25800 39,76

MÉDIA 3.488            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3620 3450
14 3460 3380
15 3580 3400

3620 4,93

5,18 0,61 11,873540 4,73

3600 5,88

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

29,98 2,75 27,53 9,18

37,77 1,86 36,11 4,93

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 3
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 10% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 42,93
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 2,39
TIPO DE CURA PNEU kg 2,39
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.440                 1.950           95           80 12300 18,96
2              3.620                 1.950           96           82 12720 19,60
3              3.300                 1.950           95           79 14040 21,64
4              3.400                 1.950           95           80 14820 22,84
5              3.580                 1.950           95           79 13920 21,45
6              3.580                 1.950           95           80 13920 21,45

7              3.200                 1.951           96           80 17760 27,37
8              3.360                 1.952           96           80 16560 25,52
9              3.340                 1.950           96           80 17280 26,63
10              3.420                 1.951           97           82 16680 25,71
11              3.300                 1.950           95           80 14520 22,38
12              3.340                 1.950           95           80 14820 22,84

MÉDIA 3.407            1.950                96         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3340 3220
14 3360 3220
15 3340 3200

3380 4,97

4,57 0,73 15,913340 3,73

3360 5,00

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

20,99 0,95 4,99 16,35

25,07 1,19 6,86 15,07

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 4
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 5% 5%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 42,93
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 0,00
TIPO DE CURA PNEU kg 4,77
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              2.780                 1.950           95           80 4512 6,95
2              2.960                 1.950           94           80 4500 6,94
3              2.800                 1.950           95           79 3900 6,01
4              2.740                 1.950           95           80 3384 5,22
5              2.760                 1.950           95           79 3048 4,70
6              2.660                 1.950           95           80 3384 5,22

7              2.680                 1.950           96           81 6120 9,43
8              2.820                 1.949           95           80 4680 7,21
9              2.980                 1.949           95           81 4920 7,58
10              2.900                 1.949           95           80 4500 6,94
11              3.000                 1.949           96           79 6120 9,43
12              2.900                 1.951           97           81 4500 6,94

MÉDIA 2.832            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3000 2880
14 2960 2820
15 2960 2740

3060 6,25

6,64 0,57 8,603000 6,38

2940 7,30

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

5,84 0,95 4,99 16,35

7,92 1,19 6,86 15,07

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 5
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 0% 10%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 40,55
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 7,16
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.460                 1.950           95           80 15960 24,60
2              3.360                 1.950           95           80 15900 24,50
3              3.480                 1.950           95           81 15720 24,23
4              3.380                 1.950           94           78 16200 24,97
5              3.420                 1.950           94           80 11820 18,22
6              3.520                 1.950           94           80 11700 18,03

7              3.500                 1.950           96           80 26160 40,32
8              3.640                 1.950           95           80 23520 36,25
9              3.540                 1.952           96           81 23448 36,14
10              3.600                 1.950           96           80 23100 35,60
11              3.700                 1.952           95           81 25320 39,02
12              3.620                 1.950           96           80 26820 41,33

MÉDIA 3.518            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3680 3420
14 3580 3380
15 3500 3580

3560 4,09

3,86 0,44 11,463520 4,14

3700 3,35

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

22,42 3,34 19,45 14,89

38,11 2,44 35,94 6,40

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 6
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 15% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 40,55
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 4,77
TIPO DE CURA PNEU kg 2,39
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.440                 1.950           95           80 12300 18,96
2              3.620                 1.950           96           82 12720 19,60
3              3.300                 1.950           95           79 11400 17,57
4              3.400                 1.950           95           80 11520 17,75
5              3.580                 1.950           95           79 11700 18,03
6              3.580                 1.950           95           80 11760 18,12

7              3.300                 1.950           96           81 14040 21,64
8              3.280                 1.950           96           81 13200 20,34
9              3.240                 1.950           97           82 15540 23,95
10              3.220                 1.949           96           82 13500 20,81
11              3.320                 1.950           95           82 13560 20,90
12              3.200                 1.949           95           84 14400 22,19

MÉDIA 3.373            1.950                96         81         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3360 3220
14 3280 3240
15 3360 3140

3400 5,59

5,00 0,64 12,793380 4,32

3300 5,10

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

18,34 0,78 17,64 4,26

21,64 1,31 20,47 6,05

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 7
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 10% 5%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 40,55
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 2,39
TIPO DE CURA PNEU kg 4,77
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.000                 1.950           95           80 7920 12,21
2              3.160                 1.950           95             8 7320 11,28
3              2.860                 1.950           95           76 8040 12,39
4              3.200                 1.950           95           80 8640 13,32
5              3.300                 1.950           97           82 7200 11,10
6              3.220                 1.950           95           80 7620 11,74

7              2.920                 1.950           95           80 9720 14,98
8              2.840                 1.950           95           80 10500 16,18
9              2.860                 1.949           96           80 11400 17,57
10              2.800                 1.950           95           79 9600 14,79
11              2.800                 1.950           94           78 9240 14,24
12              2.860                 1.950           96           80 9360 14,42

MÉDIA 2.985            1.950                95         74         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3080 2900
14 2960 2820
15 2960 2820

3080 6,21

6,09 1,78 29,173040 7,80

2940 4,26

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

12,01 3,78 21,09 15,47

15,36 1,05 37,50 2,73

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

26/6/2012 10/5/2012
2/7/2012 23/7/2012
3/7/2012 24/7/2012

ÚMIDA

TRAÇO 8
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 5% 10%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 38,16
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 9,54
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.040                 1.950           95           79 13200 20,34
2              3.100                 1.950           95           80 13440 20,71
3              2.960                 1.950           94           80 17520 27,00
4              3.060                 1.949           95           80 16980 26,17
5              2.960                 1.950           95           79 14760 22,75
6              2.920                 1.950           95           79 19320 29,77

7              3.100                 1.950           95           80 25200 38,84
8              2.980                 1.949           95           80 25800 39,76
9              2.990                 1.949           96           80 25200 38,84
10              3.000                 1.950           95           80 24000 36,99
11              3.100                 1.950           95           80 24240 37,36
12              3.100                 1.950           94           81 25200 38,84

MÉDIA 3.026            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3140 2920
14 3140 3020
15 3140 2900

3020 3,42

3,40 0,74 21,883100 2,65

3020 4,14

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

24,46 2,99 21,80 12,23

38,43 0,83 37,70 2,16

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 9
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 20% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 38,16
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 7,16
TIPO DE CURA PNEU kg 2,39
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.180                 1.950           94           80 10200 15,72
2              3.200                 1.949           95           80 9840 15,16
3              3.200                 1.950           95           80 9900 15,26
4              3.080                 1.950           95           80 10140 15,63
5              3.280                 1.950           94           80 9660 14,89
6              3.160                 1.950           95           79 9000 13,87

7              3.170                 1.949           94           80 21180 32,64
8              3.100                 1.950           95           80 16020 24,69
9              3.210                 1.950           95           79 11040 17,01
10              2.900                 1.950           95           79 11040 17,01
11              3.160                 1.949           96           80 10860 16,74
12              3.200                 1.949           95           80 11400 17,57

MÉDIA 3.153            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3040 2740
14 3200 2960
15 3080 2900

2980 8,76

6,57 2,04 31,053100 4,73

3080 6,21

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

15,09 0,40 7,13 5,36

20,94 2,37 10,31 19,10

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 10
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 15% 5%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 38,16
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 4,77
TIPO DE CURA PNEU kg 4,77
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              2.760                 1.950           95           80 4920 7,58
2              3.080                 1.950           95           79 5160 7,95
3              3.000                 1.950           95           80 4920 7,58
4              2.980                 1.950           94           80 5040 7,77
5              3.060                 1.949           95           79 4440 6,84
6              2.920                 1.950           95           79 4680 7,21

7              2.700                 1.950           96           81 9120 14,06
8              3.000                 1.951           95           80 9360 14,42
9              2.890                 1.950           95           80 9840 15,16
10              2.900                 1.950           94           80 6840 10,54
11              3.920                 1.951           95           79 6840 10,54
12              2.980                 1.950           95           81 6360 9,80

MÉDIA 3.016            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 2900 2720
14 2880 2580
15 2940 2660

2860 5,15

5,29 1,61 30,482760 6,98

2760 3,76

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

7,49 0,40 7,13 5,36

12,42 2,37 10,31 19,10

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 11
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 10% 10%



173 

 

 

  

CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 35,78
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 11,93
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.360                 1.950           94           79 22800 35,14
2              2.960                 1.949           94           80 22320 34,40
3              3.340                 1.949           94           80 22080 34,03
4              3.320                 1.950           95           80 22200 34,21
5              3.360                 1.950           95           80 22920 35,32
6              3.460                 1.950           94           80 23160 35,69

7              3.350                 1.950           95           80 25440 39,21
8              3.450                 1.950           95           80 25560 39,39
9              3.390                 1.949           94           80 25440 39,21
10              3.400                 1.951           95           80 25920 39,95
11              3.420                 1.950           95           81 26160 40,32
12              3.380                 1.950           94           80 25380 39,11

MÉDIA 3.349            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 3560 3340
14 3500 3340
15 3540 3280

3440 2,99

3,42 0,37 10,723460 3,59

3400 3,66

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

34,80 0,68 34,20 1,94

39,53 0,49 39,09 1,24

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 12
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 25% 0%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 35,78
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 9,54
TIPO DE CURA PNEU kg 2,39
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.000                 1.950           95           80 8100 12,48
2              3.220                 1.950           95           80 9360 14,42
3              3.100                 1.950           85           80 8640 13,32
4              3.080                 1.949           95           80 8700 13,41
5              3.100                 1.950           96           79 8520 13,13
6              3.160                 1.950           95           80 6840 10,54

7              3.120                 1.950           96           81 10800 16,64
8              3.100                 1.949           94           80 10800 16,64
9              3.150                 1.949           95           79 9720 14,98
10              3.100                 1.949           95           80 9840 15,16
11              3.120                 1.950           96           81 9840 15,16
12              3.080                 1.950           94           80 10800 16,64

MÉDIA 3.111            1.950                94         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 2900 2780
14 2940 2840
15 3040 2940

2900 4,32

3,06 0,37 10,722920 2,82

3000 2,04

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

12,88 1,31 11,72 10,15

15,87 0,85 15,12 5,34

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 13
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 20% 5%
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CIMENTO kg 18,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 35,78
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 24,30
DATA DO ENSAIO CBC kg 7,16
TIPO DE CURA PNEU kg 4,77
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 7,56

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.000                 1.950           95           80 6600 10,17
2              2.820                 1.950           95           80 6000 9,25
3              2.800                 1.950           95           80 6960 10,73
4              2.540                 1.950           95           80 6600 10,17
5              2.880                 1.950           95           79 5520 8,51
6              2.820                 1.950           94           79 5640 8,69

7              3.000                 1.949           94           81 8700 13,41
8              2.850                 1.950           95           80 8640 13,32
9              2.900                 1.951           95           80 8700 13,41
10              2.880                 1.950           96           80 8700 13,41
11              2.790                 1.949           95           80 7560 11,65
12              2.810                 1.950           95           81 7920 12,21

MÉDIA 2.841            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 2960 2760
14 2840 2600
15 2920 2700

2900 5,07

4,70 1,21 25,732700 3,85

2840 5,19

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

9,59 0,90 8,78 9,40

12,90 0,77 12,21 5,99

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

10/7/2012 10/7/2012
16/7/2012 6/8/2012
17/7/2012 7/8/2012

ÚMIDA

TRAÇO 14
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 15% 10%
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CIMENTO kg 12,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 30,48
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 19,44
DATA DO ENSAIO CBC kg 10,08
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 4,80

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              3.040                 1.940           96           80 7008 10,80
2              2.780                 1.960           96           80 7176 11,06
3              2.860                 1.960           95           80 6384 9,84

4              2.880                 1.940           95           80 6528 10,06
5              2.820                 1.950           95           79 6360 9,80
6              2.840                 1.950           94           79 6384 9,84

7              2.940                 1.960           98           81 11100 17,11
8              2.960                 1.940           95           80 9770 15,06
9              2.890                 1.940           95           80 10340 15,94
10              2.880                 1.950           96           80 10112 15,58
11              2.880                 1.960           97           80 11366 17,52
12              3.000                 1.950           94           81 10074 15,53

MÉDIA 2.898            1.950                96         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 2890 2820
14 2880 2810
15 2900 2800

3000 6,38

4,98 1,62 32,592900 3,20

2950 5,36

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

10,23 1,03 9,32 1,28

16,12 1,03 15,20 1,27

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

11/10/2012 11/10/2012
17/10/2012 14/11/2012
18/10/2012 8/11/2012

ÚMIDA

TRAÇO 15
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 15% 0%
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CIMENTO kg 12,00
DATA DA MOLDAGEM AREIA kg 27,63
DATA DA IMERSÃO EM ÁGUA BRITA kg 17,16
DATA DO ENSAIO CBC kg 9,21
TIPO DE CURA PNEU kg 0,00
FATOR MULTIPLICATIVO ÁGUA lt 4,80

IDENT.

CP MASSA (g)
Comprimento 

(mm)
Largura 

(mm)
Altura 
(mm)

Carga 
(kgf)

Fpi 
(MPa)

Fp       
(MPa)

S
Fpk 

(Mpa)
cv

1              2.800                 1.960           96           82 7200 11,10
2              2.880                 1.950           95           80 8352 12,87
3              2.740                 1.940           95           82 8280 12,76

4              2.900                 1.950           95           80 9312 14,35
5              2.840                 1.940           95           79 9288 14,31
6              2.820                 1.960           97           79 8400 12,95

7              2.849                 1.960           94           81 19900 30,67
8              2.800                 1.950           95           80 18900 29,13
9              2.900                 1.950           95           82 19700 30,36
10              2.880                 1.950           96           80 19100 29,44
11              2.890                 1.950           97           79 19500 30,05
12              2.810                 1.940           95           81 19800 30,51

MÉDIA 2.842            1.950                95         80         

CP MASSA (g)
MASSA SECA 

(g)
S CV

13 2960 2760
14 2840 2600
15 2920 2700

2900 5,07

4,70 0,74 15,802700 3,85

2840 5,19

MASSA 
SATURADA (g)

ABSORÇÃO (%)
ABSORÇÃO MÉDIA 

(%)

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA À 

COMPRESSÃO

13,06 0,92 12,24 1,12

30,03 1,01 29,13 1,25

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO

1

DADOS DO ENSAIO 7 DIAS 28 DIAS
DOSAGEM EM MASSA

11/10/2012 11/10/2012
17/10/2012 14/11/2012
18/10/2012 8/11/2012

ÚMIDA

TRAÇO 16
FATOR A/C CBC PNEU

0,42 25% 0%


