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RESUMO
A durabilidade é uma das características mais  importantes para todo e qualquer material  desenvolvido,  por  isso o
trabalho tem como objetivo avaliar a durabilidade em blocos de concreto para pavimentação (pavers)  produzidos com
resíduos da queima do bagaço da cana-de-açúcar e de pneu em substituição parcial do agregado miúdo. O teor de
substituição do agregado miúdo por resíduos foi de 27%, sendo de 25% para a CBC (Cinza do Bagaço da Cana-de-
açúcar)  e  2%  de  resíduos  de  Pneu  moído.  Para  atingir  os  objetivos  propostos  foram  avaliadas  as  seguintes
características: a resistência à abrasão e absorção de água, uma vez que as duas influenciam de forma determinante a
vida útil de todos os tipo de concreto. Foram ensaiadas peças ainda não utilizadas e peças retiradas de uma calçada
protótipo construída com pavers com e sem resíduos. Os resultados mostraram que a substituição de agregados miúdos
pelos resíduos propostos não alteraram ou influenciaram as características analisadas de forma negativa.
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1 INTRODUÇÃO

A construção civil tem como um dos seus maiores desafios, 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.

Porém questões mais discutidas quando se propõem a utilização de resíduos em adição ou
substituição de agregados naturais na fabricação de concretos ou de peças fabricadas com concreto
é a durabilidade, pois o material utilizado não pode interferir na expectativa de vida útil do produto
final, garantido assim que sua utilização não implicará em custos com manutenção ou reconstrução
antes do previsto.

A absorção está diretamente 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.

Segundo Fioriti (2007), a absorção de água por imersão está relacionada com a medição do
volume de poros do concreto, e não à facilidade com que o fluido penetra no mesmo. A absorção de
água está intimamente ligada aos vazios (poros) existentes na matriz de cimento. Quanto maior a
porosidade das peças, maior sua absorção de água. Esses espaços não preenchidos podem vir a
ocasionar perda de durabilidade e de resistência mecânica das peças, assim como aumento da
lixiviação de substâncias químicas contidas na mesma.

No caso dos pavimentos uma característica que tem influência direta na durabilidade é a
resistência à abrasão. A abrasão está diretamente ligada à resistência do pavimento ao desgaste,
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sendo tão  importante  quanto  às  outras  propriedades requeridas aos pavers.  A  NBR 9781:2013
(ABNT :2013) prevê e descreve o ensaio de abrasão, porém faz dele uma escolha facultativa. A
ideia de se fazer este tipo de ensaio é avaliar o desgaste do pavimento ao longo de sua vida útil,
uma vez que simula um dado trajeto percorrido sobre a peça.

Pode-se então afirmar que a durabilidade dos concretos pode ser avaliada através destas
duas  variáveis,  que  normalmente  são  determinadas  através  de  ensaios  em  corpos  de  prova
realizados 28 dias após a sua confecção, ou no caso de fábricas antes do assentamento das peças,
tentando assim garantir a durabilidade das mesmas, mas não se sabe ao certo, porém, como essas
características se mantêm durante a vida útil do pavimento.

Por este motivo o presente trabalho propõe a análise da abrasão e da absorção 28 dias após
a fabricação e também após 4 meses de utilização das peças em uma calçada protótipo instalada na
Universidade  Estadual  de  Maringá,  comparando  os  resultados  obtidos  nas  duas  situações  a
avaliando a durabilidade das peças, fabricadas com e sem substituição de agregados miúdos por
resíduos,  no  caso  da  pesquisa  resíduos da  queima do  bagaço da cana-de-açúcar  e  de  pneus
inservíveis.

O objetivo deste trabalho pode ser resumido da seguinte forma avaliar a durabilidade em
blocos de concreto para pavimentação produzidos com resíduos da queima do bagaço da cana-de-
açúcar e de pneu. Para isto foram confeccionados  pavers  com e sem resíduos, e posteriormente
realizados os ensaios necessários que comprovassem a viabilidade da substituição.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 MATERIAL 

Os materiais utilizados para a fabricação dos pavers foram os seguinte:

 Aglomerante: Cimento de Alta Resistência Inicial – CP V ARI
 Agregados: Areia Média, Pedrisco, Cinza do Bagaço da Cana-de-açúcar (CBC), Pneu Moído
 Os Pavers foram fabricados no traço 1:4, na proporção de 55% de agregado miúdo e 45% de

agregado graúdo. Foram fabricados pavers referência e pavers com 27% de substituição do
agredado miúdo por resíduos, sendo 25% por CBC e 2% por Pneu.

2.2 MÉTODOS

Foram fabricados  Pavers  referência e  Pavers  com resíduos o suficiente para execução de
uma calçada de 4,00 metros de comprimento por 3 metros de largura. Das peças fabricada foram
separados  4  exemplares  que  permaneceram  armazenados  no  Laboratório  de  Materiais  de
Construção, e o restante foi utilizado na execução de uma calçada protótipo, sendo que algumas
peças foram assentadas de forma a serem retiradas e ensaiadas após um período de 4 meses. De
utilização do calçamento.

As peças separadas e as retiradas da calçada foram submetidas aos ensaios de absorção de
água e resistência à abrasão pelo Método Cientec, os resultados obtidos foram comparados de duas
formar: entre o traço referência e o traço com resíduos e também entre as peças armazenadas e as
peças utilizadas na calçada protótipo. A seguir serão descritas as metodologias dos experimentos
realizados.
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2.2.1. Absorção de água

Segundo a NBR 9781:2013 (ABNT,2013) a absorção de água, expressa em porcentagem,
representa o incremento de massa de um corpo sólido poroso devido à penetração de água em seus
poros permeáveis, em relação à sua massa em estado seco

O  ensaio  realizado  baseou-se  na  NBR  9781:2013  (ABNT,2013).  Para  o  ensaio  foram
utilizados 3 pavers para cada traço na idade de 28 dias.

No procedimento realizado primeiramente os corpos-de-prova são imersos por 24 horas em
água e são pesados (M2) na condição saturado com superfície seca, que consiste em drenar o
paver sobre tela metálica por 1 minuto e secar sua superfície com pano seco. Uma vez saturados,
os corpos-de-prova são levados à estufa, onde permanecem por 24 horas. Após este tempo, os
mesmos são resfriados por 10 minutos e pesados (M1).

Vale salientar que a NBR 9781:2013 (ABNT,2013) prevê que tanto no processo de pesagem
quanto de secagem, o procedimento de pesagem é repetido a cada duas horas até que não ocorra
uma variação superior de 0,5% entre o valor de massa encontrado e o valor obtido anteriormente. A
Figura 01 mostra as etapas do ensaio.

Figura 01:Ensaio de absorção

O valor a absorção de água, expresso em porcentagem, é dado pela Equação 01, e segundo
a ABNT (NBR 9781:2013) deve ser menor do que 6%:

A=
M 2−M 1
M 1

x100 (01)

2.2.2. Abrasão

O Método CIENTEC consiste em simular um percurso de 500 metros percorridos 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. A Figura 02
mostra o aparelho onde é realizado o desgaste dos corpos de prova.
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Figura 02: Método Cientec - Abrasimetro

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 EXECUÇÃO DA CALÇADA PROTÓTIPO 

As peças necessárias para execução da calçada protótipo foram fabricadas na Fábrica de
Artefatos da UEM, em parceria com a Prefeitura do Campus. A Figura 03 mostra o pátio da fábrica
com as peças em processo de cura.

Figura 03: Pátio da Fábrica

A calçada protótipo é um complemento a uma calçada já existente na Passarela Central da
UEM,  foram  seguidas  as  seguintes  etapas:  limpeza  e  nivelamento  do  terreno,  camada  de
regularização, assentamento das peças, rejuntamento, arremates e contenção lateral. A Figura 04
traz algumas fotos da execução.
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Figura 04: Etapas de Execução da Calçada

A Figura 05 mostra a calçada protótipo já executada e em utilização.
 

Figura 05: Calçada Protótipo
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3.1 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

A absorção  de  água  dos  pavers  foi  determinada  pela  metodologia  estabelecida  na  NBR
9781:2013 (ABNT, 2013) e seguindo a metodologia descrita no Anexo A. Os resultados obtidos nos
ensaios  nas  Tabelas  01  e  02.  Na  tabela  01  constam  os  resultados  obtidos  para  as  peças
armazenadas no laboratório e que não foram utilizadas na idade de 28 dias, já a Tabela 02 traz os
resultados das peças retiradas da calçada, ou seja, utilizadas durante 4 meses.

Tabela 01: Absorção peças 28 dias
TRAÇO ABSORÇÃO MÉDIA DE ÁGUA (%)

T0 5,54
T5 5,23

Tabela 02: Absorção peças retirada da calçada
TRAÇO ABSORÇÃO MÉDIA DE ÁGUA (%)

T0 5,21
T5 5,13

Nos dois traços os resultados dos ensaios de absorção foram inferiores ao índice de absorção
permitido pela NBR 9781:2013 (ABNT, 2013) que é de 6%. Em comparação com os resultados
obtidos nas peças sem utilização (armazenadas)  houve uma pequena redução o que pode ser
explicado pelo fato da absorção de água estar ligada à porosidade das peças, em qualquer estágio
durante  o  processo  de  hidratação,  ao  tamanho  e  à  continuidade  dos  poros,  que  controlam  a
permeabilidade  do  concreto.  Com  o  aumento  do  tempo  de  cura  e,  consequente,  com  o
desenvolvimento das reações de hidratação do cimento, a maioria dos poros presentes na pasta de
concreto terão seus tamanhos reduzidos (devido ao preenchimento dos espaços pelos produtos da
hidratação) e perderão suas interconexões, reduzindo, assim, a permeabilidade e absorção de água
dos blocos (MEHTA E MONTEIRO, 2008).

De uma maneira geral  a característica de absorção não foi  influenciada diretamente pela
substituição, uma vez que as peças que continham resíduos apresentaram índices de absorção
menores que as peças referência, desta forma pode-se afirmar que a substituição é uma opção
viável para os blocos intertravados de concreto para pavimentação.

3.1 RESISTÊNCIA À ABRASÃO 

O ensaio de resistência à abrasão foi realizado pelo Método Cientec e os resultados obtidos
constam da Tabela 03.

Tabela 03: Absorção peças retirada da calçada

TRAÇO CBC Pneu
INDICE DE DESGASTE (mm)

T0 0% 0% 6,29 9,70
T5 25% 2% 6,37 8,27

As peças que estavam armazenadas não apresentaram diferenças significativas  entre  os
resultados do índice de desgaste,  mostrando assim que a substituição do agregado miúdo não
interfere nesta característica.
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Os resultados obtidos mostram uma pequena variação entre o Traço referência (T0) e o traço
com resíduos (T5) após o período de utilização de 4 meses. A explicação pode estar na melhor
distribuição granulométrica do traço T5, o que contribui para um melhor empacotamento da mistura,
conferindo a ela uma maior resistência mecânica. Vale ressaltar que quando comparamos os valores
ainda é atendida a sugestão de Hood (2006) para esse parâmetro, que diz que seja utilizado como
parâmetro o valor obtido no traço referência para Método Cientec porém, o autor, sugere que o
desgaste seja limitado a 15mm, valor médio atingido por diversos autores.

O  que  mais  chama  a  atenção  nos  resultados  obtidos  é  que  estes  são  superiores  aos
resultados obtidos nas peças sem utilização, conforme pode ser visto na Tabela 38. Ocorreu um
aumento de 54% para o T0 e 30% para o T5, este comportamento não era esperado, uma vez que o
Método Cientec simula um percurso de 500 metros nos corpos de prova, assim sendo, o resultado
deveria ser compatível. O resultado obtido demonstra uma perda na resistência à abrasão com a
utilização, resta saber se este comportamento se estabiliza ao longo da vida útil, ou se conitnua
aumentando, demonstrando uma degradação crescente das peças. Para responder a essa questão
novos  ensaios  serão  realizados  com o  decorrer  do  tempo,  uma  vez  que  ainda  exixtem peças
estrategicamente assentadas para esta finalidade.

Por outro lado o comportamento foi  observado nos dois traços analisados, tanto ao paver
fabricado com CBC e Pneu quanto ao paver referência, com isso pode-se dizer que os resultados
apresentados não demonstram que a substituição tenha influenciado a resistência à abrasão, nem
contribuído para sua redução nas peças em utilização, mostrando mais uma vez a viabilidade da
substituição.

4 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos conclui-se que a durabilidade dos  pavers  fabricados com
resíduos da queima do bagaço da cana-de-açúcar e pneus é condizente com a durabilidade dos
pavers referência, sendo que ambos alcançaram valores dentro dos limites estabelecidos por vários
autores, como no caso da abrasão, e da Norma NBR 9781:2013, como no caso da absorção de
água.

Esta informação permite afirmar que a utilização de resíduos é realmente viável na fabricação
deste tipo de pavimento, não interferindo em suas propriedades mecânicos, como já pesquisado e
mostrado por diferentes autores, e agora também comprovado, na durabilidade dos calçamentos
executados com este material. Com isto podem ser elencadas várias contribuições deste material ao
meio ambiente, como: a redução na extração de recursos naturais, a proposta de uma destinação
adequada para os resíduos estudados e a redução de custos na fabricação das peças.

Os próximos passos da pesquisa é continuar a analisar a durabilidade por mais algum tempo
com a finalidade de estabelecer um comportamento das peças.
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