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RESUMO 

 

No estado do Ceará, ocorre uma considerável produção de resíduos, como cinzas pesadas, 

advindas da Usina Termelétrica do Pecém (UTP), bem como os Resíduos de Construção e 

Demolição (RCDs) oriundos do setor da construção civil que, de um modo geral, não recebem 

uma destinação adequada. Com o avanço da utilização de Pavimentos Intertravados (PIs) no 

Ceará, o uso de resíduos na fabricação dos Blocos Intertravados de Pavimentos (BIPs) é uma 

possibilidade de aplicação desses materiais. Dessa forma, o objetivo desta dissertação foi 

analisar as propriedades de BIPs, por meio do uso de resíduos de termelétrica e de agregados 

reciclados da construção civil, para verificar a viabilidade técnica, financeira e ambiental da 

fabricação dos blocos de concreto. Primeiramente, foram realizados ensaios ambientais nos 

materiais alternativos e ensaios de caracterização física nos outros agregados. Nessa fase, foram 

originados dez traços de concreto, sendo dois de referência e oito alternativos (seis misturas 

com cinzas e duas com agregados reciclados de RCD). Pôde-se constatar que a cinza apresentou 

uma concentração significativa do ânion fluoreto (F-) no ensaio de extrato lixiviado. Referente 

à areia de RCD utilizada, essa apresentou teores de cloretos e sulfatos abaixo do limite de 1 %. 

Na segunda parte do experimento, foi determinada, no concreto fresco, a consistência pelo 

método VeBe e realizados os ensaios de massa específica, rendimento e teor de ar. No concreto 

endurecido, moldaram-se BIPs tipo I (formato retangular). Todos os traços de concreto 

apresentaram BIPs com absorção de água média abaixo do limite de 6 % aos 28 dias de cura. 

No ensaio de Resistência à Compressão Simples (RCS), os valores foram inferiores ao mínimo 

de 35 MPa. Aos 28 dias, entre as misturas alternativas com relação água/cimento de 0,63, os 

BIPs com substituição de 50 % dos materiais convencionais por agregados reciclados de RCD 

apresentaram os resultados mais satisfatórios. Já, nos traços de concreto alternativos com 

relação água/cimento de 0,73, os maiores valores foram dos blocos com 20 % de brita 19 mm 

por cinza grossa. Sendo assim, observou-se que seria possível destinar alguns dos BIPs em 

áreas de menor solicitação de tráfego, como calçadas para pedestres. Na terceira parte da 

pesquisa, foi feito o dimensionamento, por meio de métodos empíricos e mecanístico-empíricos, 

de um PI idealizado com as misturas investigadas. Foi constatado, de modo geral, que as seções 

resultantes a partir do método mecanístico-empírico exigiram uma quantidade menor de 

materiais. Dessa forma, foi possível otimizar a espessura das camadas granulares do PI e, assim, 

tornar mais atrativo financeiramente o investimento nesse tipo de estrutura. 

 

Palavras-chave: Cinzas pesadas. Resíduos de Construção e Demolição. Blocos Intertravados 

de Pavimentos. Dimensionamento. 
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ABSTRACT 

 

In the state of Ceará, there is a considerable production of waste, such as bottom ash, from the 

Pecém Thermoelectric Plant (PTP), as well as Construction and Demolition Waste (CDW), 

from the civil construction sector, which, in general, do not receive an adequate destination. 

With the advancement of the use of Interlocking Pavements (IPs) in Ceará, the use of waste in 

the manufacture of Interlocking Pavement Blocks (IPBs) is a possibility of applying these 

materials. Thus, the objective of this dissertation was to analyze the properties of IPBs, using 

thermoelectric waste and recycled aggregates from civil construction, to verify the technical, 

financial and environmental feasibility of the manufacture of concrete blocks. First, 

environmental tests were performed on the alternative materials, and physical characterization 

tests on the other aggregates. In this phase, ten concrete mixtures were created, two of which 

are reference and eight alternatives (six mixtures with ash and two with recycled CDW 

aggregates). It was observed that the ash had a significant concentration of the fluoride (F-) 

anion in the leached extract test. Regarding the CDW sand used, it had chloride and sulfate 

contents below the limit of 1 %. In the second part of the experiment, the fresh concrete 

consistency was determined by the VeBe method, and specific density, yield and air content 

tests were performed. In hardened concrete, IPBs type I (rectangular shape) were molded. All 

concrete mixtures showed IPBs with average water absorption below the limit of 6 % at 28 days 

of curing. In the Simple Compressive Strength (SCS) test, the values were below the minimum 

of 35 MPa. At 28 days, among alternative mixtures with a water/cement ratio of 0.63, IPBs with 

50 % replacement of conventional materials by recycled CDW aggregates showed the most 

satisfactory results. In the alternative concrete mixtures with a water/cement ratio of 0.73, the 

highest values were for blocks with a 20 % replacement of 19 mm gravel by coarse ash. Thus, 

it was observed that it would be possible to allocate some of the IPBs in areas with lower traffic, 

such as pedestrian sidewalks. In the third part of the research, the design was made, using 

empirical and mechanistic-empirical methods, of an idealized IP with the investigated mixtures. 

It was found, in general, that the resulting sections from the mechanistic-empirical method 

required a smaller amount of materials. In this way, it was possible to optimize the thickness of 

the granular layers of the IP and, thus, make the investment in this type of structure more 

economically attractive. 

 

Keywords: Bottom ashes. Construction and Demolition Waste. Interlocking Pavement Blocks. 

Design. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Na concepção do projeto de um Pavimento Intertravado (PI), devem ser 

selecionados os materiais a serem utilizados nessa estrutura. Depois de executados os ensaios 

requeridos, é verificada a viabilidade técnica, financeira e ambiental da construção de PI. Com 

relação a isso, um tema importante de pesquisa é o aproveitamento de resíduos, advindos de 

usina termelétrica e da construção civil, para o uso nas camadas dos pavimentos. No caso do 

PI, além das camadas granulares, os resíduos podem ser utilizados na dosagem do concreto para 

a fabricação de Blocos Intertravados de Pavimentos (BIPs). Dessa forma, por meio da 

determinação do traço de concreto mais apropriado, os materiais alternativos podem ser usados 

como matéria-prima em obras de engenharia. Com isso, pode-se otimizar o uso dos resíduos 

nos BIPs, atribuindo uma finalidade útil para esses insumos. 

No que se refere ao uso de materiais alternativos, é importante destacar as cinzas 

de termelétrica. No estado do Ceará, está localizado o Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (CIPP), o qual contém as Usinas Termelétricas Pecém I e Pecém II (UTPs I e II). Essas 

geraram, juntas, nos anos de 2015, 2017 e 2018, respectivamente, quantidades de 1.300, 447 e 

381 toneladas de cinzas diariamente (ARAÚJO, 2016; VASCONCELOS, 2018; ALCANTARA, 

2018). Nas UTPs I e II, existem três módulos de armazenagem para as cinzas, os quais 

apresentaram custos de construção em torno de 12 milhões de reais. Pode-se destacar que, 

devido à considerável produção desses resíduos, o espaço disponível para o armazenamento 

desses materiais está cada vez menor. Além disso, existem os custos do processo de estocagem, 

o que tem mobilizado esforços, a fim de se estudar uma forma ambiental e economicamente 

viável para a disposição dessas cinzas. Com isso, podem ser citados os trabalhos de Silva (2017) 

e Alcantara (2018), os quais avaliaram a aplicação de cinza pesada (bottom ash), provenientes 

de usina termoelétrica, no concreto utilizado em BIPs. 

Além das cinzas de termelétrica, o agregado reciclado, proveniente de Resíduo de 

Construção e Demolição (RCD), é um material alternativo bastante gerado nos centros urbanos, 

em decorrência das atividades da construção civil. Dados da Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) mostram que, no Nordeste, foram 

coletadas cerca de 24.109 toneladas de RCD diariamente no ano de 2018. Na cidade de 

Fortaleza, capital do Ceará, devido as suas características de desenvolvimento urbano, existe 

uma expressiva geração de RCDs que precisam ser adequadamente gerenciados. De acordo 
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com Crispim (2018), a quantidade de RCD destinada aos 61 ecopontos na Capital cearense é 

de 276.000 toneladas anuais. Sendo assim, é importante que sejam avaliadas formas de 

reaproveitamento desse resíduo, a fim de incentivar a prática de reciclagem por parte dos órgãos 

públicos ou privados. Dessa maneira, podem ser citados os trabalhos de Francisco, Souza e 

Teixeira (2019) e Carvalho et al. (2018), os quais avaliaram a aplicação de agregados reciclados 

de RCD no concreto utilizado em BIPs. 

Na construção de um PI, além da parte experimental e ambiental, é importante a 

aplicação do método de dimensionamento. No caso, certas metodologias consideram os 

pavimentos intertravados e flexíveis similares estruturalmente. Segundo Shackel (1990), devido 

às dificuldades de dimensionamento ou de verificação estrutural dos PIs constituídos de blocos 

de concreto, houve esforços para investigar rigorosamente o mecanismo de trabalho desse tipo 

de pavimento. Além disso, conforme Cruz (2003), a maioria dos métodos de dimensionamento 

de PIs vem de adaptações da metodologia de cálculo para pavimentos flexíveis. Assim, existem 

fatores que desestimulam a construção de PIs na iniciativa pública e privada, prejudicando o 

eventual uso de material alternativos nas camadas desse tipo de pavimento. Porém, com a 

investigação de métodos mais racionais para dimensionamento de PIs, isso pode tornar a 

construção dessa estrutura mais favorável do ponto de vista estrutural e financeiro. 

Contextualizando o uso da tecnologia de PI no mercado internacional, em 1980, 

Smith (2003) relata que, nos Estados Unidos, o espaço com a presença de BIPs correspondia a 

4 milhões de m². Já em 2000, esse valor atingiu a marca de 44 milhões de m² aplicados. Segundo 

Smith (2003), em território americano, o uso de BIPs cresce cerca de 100 % a cada cinco anos, 

com relação à área de aplicação em eventuais obras. Taxas de crescimento semelhantes foram 

registradas na Bélgica, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul (SMITH, 2003). 

No Brasil, o consumo de BIPs tem sido registrado pela Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) como um dos mais expressivos dos produtos pré-moldados que 

utilizam o cimento Portland. Um exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, onde, por meio de 

programas de urbanização, como o “Rio Cidade” e “Favela Bairro”, em um período de seis 

anos, foram construídos cerca de um milhão de m² de PIs na área urbana (CRUZ, 2003). 

Contextualizando a fabricação de BIPs para a realidade do estado do Ceará, foi 

demandada, em apenas uma fábrica especializada na fabricação de BIPs, em 2017, uma 

quantidade mensal de aproximadamente 12.500 m² de piso intertravado (SILVA, 2017). Entre 

as obras mais recentes, nas quais a empresa esteve inserida, que exigiu o uso de BIPs, está o 

estacionamento do shopping Rio Mar Kennedy, no município de Fortaleza, e a área de calçada 

da Cidade Alpha Ceará, na cidade de Eusébio. Além disso, nessa cidade, destacam-se as 
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requalificações, em andamento no ano de 2020, nas Avenidas Beira Mar e Desembargador 

Moreira. Nesses casos, estão sendo utilizados cerca de 66.705 m² e 6.500 m² de piso 

intertravado, respectivamente, conforme os projetos apresentados pela Prefeitura de Fortaleza.  

Dessa maneira, a utilização de blocos de concreto para pavimentação possui 

potencial a ser explorado. Isso inclui o reaproveitamento de resíduos, como as cinzas e os RCDs, 

na composição dos BIPs. Assim, por meio do uso de métodos de dimensionamento para PIs, 

espera-se que os BIPs sejam produzidos de forma mais sustentável, com menores custos e com 

ganhos no aspecto funcional da estrutura do PI. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Na UTP, as cinzas são depositadas em três células de armazenamento. Devido aos 

Módulos I e II estarem praticamente cheios, foi necessária a construção da terceira célula, 

Módulo III, em 2017, para comportar a produção desses resíduos. Assim, há um espaço limitado 

para as cinzas, e essas estão sendo produzidas sem receberem um destino útil. Isso aumenta os 

riscos ambientais e os custos de estocagem com o tempo. Dessa forma, é essencial a elaboração 

de um plano que proponha uma finalidade mais sustentável para os resíduos presentes nos 

Módulos I, II e III. 

Na cidade de Fortaleza, existe a Usina de Reciclagem de Fortaleza (USIFORT), a 

qual é uma empresa especializada em demolição, recolhimento e reciclagem de entulhos no 

Ceará. A questão é que, conforme Crispim (2018), a partir de 2016, houve uma queda da 

demanda de agregado reciclado de RCD por parte de um dos principais clientes da empresa. 

Isso faz com que o entulho se acumule cada vez mais, podendo chegar a um ponto de que a 

USIFORT não consiga mais receber RCD, devido à falta de espaço. Dessa maneira, a 

problemática desta pesquisa consiste na expressiva quantidade gerada de resíduos, seja cinza 

ou RCD, aliada à limitação de áreas para armazenagem desses materiais. Além disso, devido 

aos custos crescentes de estocagem, há o estímulo para a proposição de uma solução de 

engenharia, a fim de fornecer uma finalidade ambientalmente mais correta e autossustentável 

para os resíduos. 

Também é importante destacar que o surgimento precoce de problemas estruturais 

no PI, como a deformação permanente, é decorrente da construção defeituosa do pavimento. 

Além disso, deve-se mencionar que, segundo Cruz (2003), a maioria dos métodos de 

dimensionamento de PIs vem de adaptações dos procedimentos voltados aos pavimentos 

flexíveis. O problema é que essas mudanças podem resultar, para alguns casos, em gastos 
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superestimados na construção de PI ou em projetos ineficientes. Dessa forma, a disposição das 

camadas de PI com as suas respectivas espessuras pode provocar deficiências no aspecto 

funcional da estrutura. Esses problemas podem provocar o menor uso dessa tecnologia por parte 

das empresas nas esferas pública ou privada. Com isso, o eventual uso de cinzas de carvão 

mineral ou agregados reciclados da construção civil nas camadas de PI pode ser desestimulado. 

 

1.3 Justificativa 

 

O avanço da utilização de PIs em obras rodoviárias pode ser atribuído a certas 

características, como o custo de manutenção reduzido e a liberação imediata ao tráfego de 

pessoas e veículos. A respeito do conforto térmico, conforme Maschio (2015), a coloração mais 

clara dos blocos de concreto, em relação aos demais tipos de produtos, reduz a absorção de 

calor na superfície do pavimento. No caso, o concreto possui de 15 % a 30 % maior refletância 

se comparado com as misturas asfálticas no geral, em que a redução de temperatura pode chegar 

a 17 ºC (MASCHIO, 2015). Isso melhora o conforto térmico e diminui a formação das ilhas de 

calor nos centros urbanos, causados pela impermeabilidade do solo e o uso de pavimentos 

escuros.  

Com a possibilidade de aproveitamento de resíduos de termelétrica e da construção 

civil na fabricação de blocos de concreto para pavimentação, pode-se fornecer matéria-prima 

secundária no mercado rodoviário. Assim, na logística da construção de PIs, é possível diminuir 

a demanda sobre as reservas naturais de materiais por meio do uso de resíduos. No entanto, 

devem ser feitos os testes ambientais necessários para viabilizar o uso dos materiais alternativos 

na composição do concreto. Dessa forma, com o avanço da tecnologia de PI no Ceará, os BIPs, 

para serem fabricados com o uso de resíduos, podem ser incentivados a partir de análises técnica, 

financeira e ambiental. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as propriedades de BIPs, por meio do uso de resíduos de termelétrica e de 

agregados reciclados da construção civil, para verificar a viabilidade técnica, financeira e 

ambiental da fabricação de blocos de concreto intertravados para pavimentação. 

 



5 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

(a) Avaliar a incorporação de resíduos de termelétrica e de agregados reciclados da 

construção civil em diferentes teores na composição dos Blocos Intertravados de 

Pavimentos para selecionar as peças alternativas com o melhor comportamento 

do ponto de vista mecânico; 

(b) Analisar as diferenças entre os Blocos Intertravados de Pavimentos, ao serem 

comparadas as propriedades dos blocos com o uso ou não da compactação, por 

meio de uma máquina de vibro-prensa, na produção do concreto; 

(c) Analisar a influência que a relação água/cimento, especificada em traços de 

concreto, pode exercer no comportamento mecânico dos Blocos Intertravados 

de Pavimentos; 

(d) Avaliar quais das metodologias usadas para o dimensionamento de Pavimento 

Intertravado permitem a melhor relação de custo-benefício na construção desse 

pavimento. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Essa Dissertação é constituída de cinco capítulos. Esses contêm informações, as 

quais estão descritas a seguir, sobre cada etapa do trabalho. 

No Capítulo 1, Introdução, foi feita uma breve abordagem e contextualização do 

tema em estudo. Além disso, foram apresentados o Problema de Pesquisa, a Justificativa e os 

Objetivos que nortearam esse trabalho. 

No Capítulo 2, o texto está escrito no formato de artigo e apresenta os resultados 

referentes aos ensaios de caracterização dos agregados convencionais e alternativos. Também 

são inseridas as análises ambientais das cinzas e dos RCDs utilizados. Além disso, são 

colocadas as composições granulométricas advindas das misturas dos materiais de acordo com 

os traços de concreto para BIPs. 

No Capítulo 3, o texto também está escrito no formato de artigo e apresenta a 

avaliação dos resultados referentes aos ensaios realizados no concreto. Com isso, são analisados 

os BIPs dosados com os traços de referência e alternativos, os quais utilizam a cinza pesada e 

o agregado reciclado de RCD misto em suas composições. 

No Capítulo 4, escrito em formato de artigo, apresenta uma análise comparativa 

entre os métodos empírico e mecanístico-empírico de PI. Por meio dessa comparação, é 
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apresentada qual metodologia oferece uma construção mais econômica do pavimento. 

No Capítulo 5, Conclusões, é apresentado o que se deduziu acerca do estudo 

realizado nesse trabalho, apresentando a principal contribuição da pesquisa. Além disso, são 

feitas as principais considerações a respeito dos resultados presentes nos Capítulos 2, 3 e 4. Em 

seguida, são dispostas as sugestões e recomendações para trabalhos futuros. 

Ao final do documento, encontram-se as Referências Bibliográficas que foram 

utilizadas como apoio à pesquisa realizada nesse trabalho. Por fim, para complementar as 

informações apresentadas durante o texto, são inseridos dois apêndices e dois anexos. 

 

1.6 Considerações Finais 

 

No Capítulo 1, foram inseridos os aspectos introdutórios do tema, em que esse foi 

contextualizado com o intuito de fornecer um embasamento maior para a pesquisa aqui 

desenvolvida. A próxima etapa consta no Capítulo 2 intitulado como “Caracterização dos 

Materiais Componentes do Concreto para a Fabricação de Blocos Intertravados de 

Pavimentos”. Nesse capítulo, foram inseridas informações a respeito da geração das cinzas de 

termelétrica e dos RCDs, além do processo de dosagem do concreto seco. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO 

CONCRETO PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE 

PAVIMENTOS 

 

2.1 Considerações Iniciais 

 

No Brasil, as reservas de carvão mineral são estimadas em 32 bilhões de toneladas. 

Na região Sul do país, o estado do Rio Grande do Sul concentra 89 % do total nacional e o 

estado de Santa Catarina contém cerca de 10 % (VASCONCELOS, 2018). A produção de cinzas 

de carvão no Brasil apresentou uma evolução desde a década de 1920. Estima-se que que cerca 

de 3 milhões de toneladas de cinzas de carvão são produzidas no país ao ano (KNIESS et al., 

2019). 

A partir de experimentos de campo, conforme Zwonock, Chies e Silva (1996), tem 

sido demonstrado o potencial das cinzas como materiais para a construção de pavimentos, 

elementos de alvenaria, aterros estruturais e dormentes de vias férreas. Porém, estima-se que 

apenas 40 % da cinza volante (fly ash) produzida, por exemplo, no estado do Rio Grande do 

Sul é reutilizada, sendo absorvida pela indústria cimenteira principalmente (ZWONOCK; 

CHIES; SILVA, 1996).  

Com relação às UTPs I e II, das cinzas volantes produzidas nessas duas instalações, 

40 % são destinadas a indústria cimenteira da região e 60 % são armazenadas no pátio da própria 

usina (VASCONCELOS, 2018). Sobre as cinzas pesadas, essas possuem uma granulometria 

mais graúda. Assim, no Brasil em geral, grande parte desses resíduos continua sendo depositado 

a céu aberto (KNIESS, 2005). 

No que se refere à produção de RCD no Brasil, dados da ABRELPE mostram que 

os municípios brasileiros coletaram cerca de 122.012 toneladas de RCD diariamente no ano de 

2018. Isso significa 44,5 milhões de toneladas durante o ano inteiro. No que diz respeito à 

reciclagem de RCD no Brasil, a Associação Brasileira de Reciclagem da Construção Civil e 

Demolição (ABRECON) estima que 21 % seja reciclado atualmente no país (MIRANDA; 

BROCARDO, 2015). Em alguns municípios, como Belo Horizonte, em Minas Gerais, são 

operadas plantas de reciclagem. Nessas, são produzidos principalmente materiais para camadas 

granulares de pavimento (SALES, 2009). Com relação à cidade de Fortaleza, no Ceará, existem 

61 ecopontos, os quais recebem, anualmente, 276.000 toneladas de RCD (CRISPIM, 2018). 

Com o propósito de utilização de resíduos, pode-se recorrer à produção de concretos 

com reduzido teor de umidade (concreto seco), por meio do processo de vibro-compressão. De 

acordo com Marchioni (2012), essa é uma técnica estabelecida no mercado, em que podem ser 
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produzidos artefatos, como tubos de concreto, blocos de alvenaria e BIPs (Figura 1). 

 

Figura 1 – Artefatos produzidos a partir do concreto seco 

   
(a) Tubos (b) Blocos de alvenaria (c) Blocos para pavimentação 

Fonte: (a) e (b) Marchioni (2012); (c) Autor (2020). 

 

Considerando a importância dos artefatos produzidos com concreto seco, é 

importante que a dosagem realizada dos materiais componentes seja feita de forma adequada. 

A depender da metodologia utilizada para a dosagem, pode ocorrer uma otimização do controle 

sistemático do processo de produção do concreto a partir das máquinas de vibro-prensa. 

 

2.2 Revisão Bibliográfica 

 

2.2.1 Resíduos de Termelétrica e suas Aplicações 

 

Conforme Chies, Silva e Zwonock (2003), em usinas termelétricas, o carvão britado 

é submetido aos processos de redução de tamanho, por meio da ação de moinhos, o que gera 

pó. Esse material é insuflado na fornalha a temperaturas de 1200 ºC a 1300 ºC. As partículas do 

carvão permanecem na chama por cerca de dois segundos, o que acaba fundindo praticamente 

a matéria mineral existente. A porção do material que não é fundida gera três resíduos 

principais, de acordo com Rohde (1995), que são apresentados a seguir. 

(a) escória: apresenta granulometria graúda, considerada como bloco sintetizado. 

Apresenta significativo teor de carbono não queimado (10 % a 20 %) e é retirada 

no fundo da caldeira após resfriamento; 

(b) cinza pesada: material de composição granulométrica grossa com partículas de 

tamanho 0,08 mm a 20 mm. Contém teores de carbono não queimado entre 5 % 

e 10 % e está localizada no fundo da fornalha; 

(c) cinza volante: partículas de granulometria fina, sendo de tamanho menor do que 

0,075 mm. Pela sua leveza, o material é arrastado com os gases da queima, sendo 
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retirado por equipamentos como precipitadores eletrostáticos. 

Segundo Rohde (1995), as cinzas, caso não sejam reaproveitadas, devem ser 

armazenadas em aterros sanitários de acordo com normas de deposição, como a NBR 8419 

(1992) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Na Figura 2, pode ser 

visualizado um aterro de cinzas de carvão mineral que está localizado no município de 

Charqueada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

  

Figura 2 – Aterro de cinzas de carvão na cidade de 

Charqueada, Rio Grande do Sul 

                                                           

Fonte: Rohde (1995). 

 

Deve-se destacar que, na concepção de usinas termoelétricas, é essencial que seja 

construído um aterro sanitário de forma adequada. O objetivo disso é possuir meios de 

contenção dos resíduos para não provocar danos à saúde pública e à segurança. Uma construção 

defeituosa do aterro pode ocasionar o armazenamento do resíduo diretamente no solo, sem 

impermeabilização do local, por exemplo (CONTE, 2014). Dessa maneira, é fundamental que 

os resíduos advindos da queima do carvão mineral sejam dispostos em aterros ou possuam um 

destino útil. 

 

2.2.1.1 Reaproveitamento dos Resíduos de Termelétrica no cenário internacional 

 

Na Índia, Haddad, Anuati e Lopes (1997) apontam o uso da cinza volante na 

manufatura de vários tipos de cimento; na produção de agregados leves para concreto; como 

material de enchimento estrutural em estradas, minas abandonadas e para recuperação de solos. 

Nesse país, conforme Surabhi (2017), apenas no primeiro semestre do ano de 2017, mais de 85 

milhões de toneladas de cinzas foram produzidas. Cerca de 60 % desse montante foi 
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reaproveitado em diferentes aplicações, como na fabricação de concreto e na construção de 

camadas de bases e sub-bases de pavimentos. 

No México, o carvão é de baixa qualidade, o que implica em uma significativa 

emissão de resíduo com a queima do material. Isso dificulta o uso das cinzas nas indústrias de 

cimento e de concreto. Contudo, o México investe em misturas alternativas na produção de 

cimento. Isso, porque cerca de 60 % do cimento produzido nesse país incorpora material 

pozolânico proveniente das cinzas (MALHOTA; HEMMINGS, 1995). 

Na China, de acordo com Vasconcelos (2018), a geração e utilização de cinzas de 

carvão foram, respectivamente, de 540 e 367 milhões de toneladas em 2014. Nesse país se 

observa uma taxa de reaproveitamento de cinzas de 67,96 %, a qual é significativa. Das cinzas 

volantes que são reaproveitadas nesse país, em geral, destinam-se 60 % para cimento e concreto, 

26 % para tijolos e paredes, 5 % para pavimento rodoviário, 5 % para agricultura e 

reabastecimento de minas e 4 % para extração mineral e outras aplicações (JOW et al., 2015). 

Nos Estados Unidos, de acordo com a American Coal Ash Association (ACAA), 

60,2 milhões de toneladas de produtos de combustão de carvão foram reaproveitadas a partir 

de 107,4 milhões de toneladas de cinzas produzidas em 2016 (ACAA, 2017). Com relação às 

cinzas pesadas, foram produzidas cerca de 10 milhões de toneladas em 2016, senda as principais 

aplicações na indústria cimenteira, na produção de concreto e na construção de aterros, 

conforme pode ser observado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Utilização de cinzas pesadas nos Estados Unidos 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de American Coal Ash Association (2017). 
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2.2.1.2 Reaproveitamento dos Resíduos de Termelétrica no cenário nacional 

 

A Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), do estado do Rio Grande do Sul, 

vem desenvolvendo, por meio de pesquisas ao longo das últimas três décadas, diferentes 

tecnologias para o emprego das cinzas como materiais de construção. O Complexo Termelétrico 

Jorge Lacerda, localizado no estado de Santa Catarina, investe no reaproveitamento de resíduos, 

pois 100 % das cinzas volantes produzidas são utilizadas pelas indústrias cimenteiras. Já as 

cinzas pesadas são armazenadas em bacias de decantação localizadas no interior do complexo 

(VASCONCELOS, 2018). 

Pode-se destacar que 50 % das cinzas produzidas, no Brasil, são reaproveitadas, 

sendo essa parcela constituída praticamente pela porção volante, já o resíduo pesado não possui, 

muitas vezes, uma finalidade útil na logística das empresas. O motivo para isso é que, conforme 

Lenzi (2001), a cinza pesada possui menor pozolanicidade e uma granulometria mais grossa 

em comparação com a porção volante. Isso não é um atrativo para as indústrias cimenteiras, o 

que contribui para o seu armazenamento permanente em aterros. 

Segundo Conte (2014), as cinzas pesadas possuem muitas possibilidades de 

aplicação, se destinadas corretamente. Isso as tornariam um significativo recurso mineral 

produzido no estado do Rio Grande do Sul, onde o estudo foi conduzido. Essa afirmação se 

deve pelos argumentos a seguir. 

(a) propriedades físico-químicas e mineralógicas, sendo destacada a significativa 

capacidade de reação com a cal. Isso possibilita a fabricação de peças rígidas 

com a presença de elementos tóxicos mitigada ou anulada praticamente; 

(b) esse resíduo pode ser utilizado sem aglomerante ou incorporado como material 

inerte em cerâmica, por exemplo; 

(c) não há necessidade de beneficiamento, exceto eventuais secagens, para uso. 

Com a finalidade de aproveitar as características que a cinza pesada apresenta, 

surgiram uma série de pesquisas, para que fossem encontrados destinos úteis para esse resíduo. 

Um exemplo foi o projeto de Chies, Silva e Zwonock (2003) para a fabricação de blocos de 

cinza pesada e cal. Segundo esse estudo, esses blocos se mostraram viáveis, caso apresentassem 

desempenho adequado frente às normas brasileiras. Além disso, essas peças se mostraram 20 

% mais baratas do que os tijolos convencionais para uma escala de fabricação mensal de 

150.000 blocos. 
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2.2.1.3 Reaproveitamento dos Resíduos de Termelétrica no estado do Ceará 

 

O CIPP é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento industrial e 

empresarial do estado do Ceará. Dentre as empresas instaladas no CIPP, têm-se as duas mais 

importantes centrais termelétricas do Ceará: Pecém I e Pecém II. Essas estão localizadas no 

município de São Gonçalo do Amarante. Segundo Silva (2017), no complexo industrial, 

existem três módulos de armazenagem, onde são despejadas as cinzas oriundas do processo de 

queima do carvão mineral nas usinas. Os Módulos I e II atingiram toda a sua capacidade 

praticamente, já o Módulo III, construído em 2017, se encontra parcialmente preenchido, 

continuando a receber os resíduos. É preciso destacar o fato de que a construção de cada um 

desses módulos está em torno de 12 milhões de reais (ALCANTARA, 2018). Para ficar mais 

claro, a Figura 4 apresenta uma visão geral do complexo da UTP. 

  

Figura 4 – Visão geral da Usina Termelétrica do Pecém 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2020). 

 

Nos anos de 2015, 2017 e 2018, referente às UTPs I e II, foram geradas 

respectivamente, quantidades de 1.300, 447 e 381 toneladas de cinzas diariamente (ARAÚJO, 

2016; VASCONCELOS, 2018; ALCANTARA, 2018). De acordo com Vasconcelos (2018), das 

cinzas volantes produzidas nessas usinas, 40 % foram destinadas para uma empresa cimenteira 

da região e 60 % foram armazenadas no pátio da própria usina. Isso leva ao problema da não 

reutilização das cinzas pesadas, então, uma solução para esse problema seria a reciclagem, que 

possibilita a conservação de recursos naturais e permite uma economia de energia. Dessa 
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maneira, é importante pensar em alternativas para o uso desses resíduos, como em processos de 

fabricação de BIPs para PIs, por exemplo. 

 

2.2.2 Agregados Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição e suas Aplicações 

 

Conforme a Resolução nº 307 (2002) do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), os RCDs são materiais provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil. Esses resíduos também incluem os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos, tais como solo e rocha. É importante que seja inserida a 

classificação relativa ao RCD, a qual é adotada pelo CONAMA. No caso, esse resíduo é 

dividido em quatro classes distintas de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação dos Resíduos de Construção e Demolição adotada pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente  

Classificação Descrição 

Classe A 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como resíduos de 

construção, demolição, reformas de edificações, componentes cerâmicos, 

argamassa, concreto, solos provenientes de terraplanagem, entre outros. 

Classe B 

Resíduos recicláveis para outras finalidades, tais como plástico, papel, 

papelão, metal, vidro, madeiras, embalagens de tintas e produtos oriundos do 

gesso. 

Classe C 
Resíduos para os quais não foram criadas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que possibilite a sua reciclagem e recuperação. 

Classe D 
Resíduos perigosos provenientes do processo de construção, tais como tinta, 

solvente e óleo. 

Fonte: Resolução CONAMA nº 307 (2002). 

 

Devido ao fato da composição do RCD ser variável, a deposição irregular desse 

resíduo pode causar uma série de problemas ambientais, como o assoreamento dos cursos 

d’água e a obstrução de vias de drenagem (SALES, 2009). Tendo em vista esses problemas, 

segundo a Resolução CONAMA nº 307 (2002), o aproveitamento do RCD deve ser realizado 

de duas formas, que estão apresentadas a seguir. 

(a) reutilização, em que não ocorre transformação do resíduo; 

(b) reciclagem, em que são aplicados processos de transformação/beneficiamento 

do resíduo. 

No que se refere à reciclagem de RCD, conforme Freitas (2018), destacam-se os 

usos em aterros, subleito de pavimentos e artefatos de concreto. No caso, os processos para 

separação e beneficiamento dos RCD são inspirados em técnicas utilizadas na reciclagem de 
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minérios. Tais processos baseiam-se essencialmente em moagem (trituração) e peneiramento 

do RCD. Isso permite separar um material passível de reutilização na obra, com características 

semelhantes ao pedrisco ou areia. Para um melhor entendimento, a Figura 5 ilustra um processo 

típico de beneficiamento de RCD. 

 

Figura 5 – Sequência de operações de um processo de beneficiamento de 

Resíduo de Construção e Demolição. 

 

Fonte: Freitas (2018). 

 

Dessa forma, a indústria da construção civil, para promover o desenvolvimento 

sustentável, deve adotar medidas, como a análise do ciclo da cadeia produtiva de resíduos. Com 

isso, haverá uma maior organização do ambiente de trabalho para a reciclagem de RCD 

(PEDERNEIRAS, 2017). Além disso, é importante que sejam estimuladas políticas públicas, 

visando o reaproveitamento de RCD, em que devem ser estabelecidas parcerias entre o governo, 
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as empresas e as universidade. Para exemplificar, podem ser citados os trabalhos de Francisco, 

Souza e Teixeira (2019) e Carvalho et al. (2018), os quais avaliaram a aplicação de agregados 

reciclados de RCD no concreto utilizado em blocos de concreto para pavimentação. Por meio 

do incentivo para essas práticas, alguns benefícios podem surgir, como a redução do volume de 

material destinado aos aterros sanitários. No caso, isso aumenta a vida útil dessas construções. 

Além disso, o custo estimado da reciclagem de RCD é cerca de 25 % do custo da administração 

municipal para a correção da deposição clandestina desses resíduos (SIPRES, 2019). 

 

2.2.2.1 Reaproveitamento dos Resíduos de Construção e Demolição no cenário internacional 

 

Um ponto que demonstra a relevância do RCD é a sua crescente participação no 

total dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs). Considerando os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, o RCD pode chegar a representar 50 % do volume total de RSU (JIMÉNEZ 

et al., 2012). Para um melhor entendimento, na Tabela 2, estão inseridos os quantitativos 

referentes à geração anual de RCD em alguns países. Nesse caso, está incluída a porcentagem 

desse resíduo, em massa, com relação ao total anual de RSUs. Essas informações permitem 

visualizar a participação da indústria de construção civil na economia de um país.  

 

Tabela 2 – Estimativa da produção de Resíduo de Construção e Demolição e da participação 

percentual no total gerado de Resíduos Sólidos Urbanos em alguns países 

Locais 

Resíduo de 

Construção e 

Demolição gerado 

(milhões de t/ano) 

Taxa de geração 

per capita anual 

(t/hab.) 

Porcentagem de Resíduo de 

Construção e Demolição no 

total gerado de Resíduos 

Sólidos Urbanos (%) 

Estados Unidos 480,00 (a) 1,51 (a) 20,00 (b) 

Reino Unido* (b) 109,00 1,78 60,00 

Coreia do Sul (a) 68,00 1,37 49,90 

Hong Kong** (b) 15,00 2,15 38,00 

*O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. 
 

**Hong Kong consiste em uma região administrativa especial da China. 

Fonte: (a) Weissheimer (2017); (b) Brasileiro e Matos (2015). 

 

A partir dos dados da Tabela 2, percebe-se que, nos Estados Unidos, ocorre uma 

geração significativa de RCDs, porém esse resíduo participa em 20 % do total produzido de 

RSU. Isso pode significar que, nos Estados Unidos, são adotadas técnicas construtivas que não 

incentivem o desperdício de insumos em obras. No caso do Reino Unido, pode-se perceber uma 
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significativa taxa de geração per capita, além da produção expressiva de RCDs. Isso, 

combinado com a porcentagem de 60 % de RCDs no total de RSUs, demonstra uma importância 

maior da construção civil no mercado britânico. Também pode-se teorizar que existe, no Reino 

Unido, a necessidade de práticas de construção mais eficientes que procurem evitar o 

desperdício de materiais no canteiro de obras. 

Algo a destacar é a composição do RCD, pois, a partir dos materiais presentes no 

resíduo, podem ser definidas as estratégias mais eficientes para o processo de reciclagem. De 

acordo com Karpinski et al. (2008), a alternância de materiais que circulam no canteiro de obras 

provoca um reflexo na composição do RCD gerado em cada etapa da construção. A questão é 

a predominância de um componente, o que facilita no processo de separação dos materiais para 

uma eventual reciclagem. Posto isso, na Tabela 3, estão inseridas as composições dos RCDs 

gerados em certos países e os percentuais de reciclagem do resíduo. 

 

Tabela 3 – Composição predominante do Resíduo de Construção e Demolição e o percentual 

de reciclagem do resíduo em alguns países 

Locais 

Composição predominante do Resíduo de 

Construção e Demolição (a) Estimativa de 

reciclagem (%) Argamassa, concreto e 

cerâmica (%) 

Asfalto  

(%) 

Outros 

(%) 

Alemanha 45,0 35,0 20,0 90,0 (b) 

Bélgica 81,0 11,0 8,0 89,0 (b) 

Coreia do Sul 65,0 19,0 16,0 98,0 (a) 

Dinamarca 83,0 9,0 8,0 81,0 (b) 

Holanda 77,0 16,0 7,0 92,0 (b) 

Reino Unido 65,0 30,0 5,0 52,0 (b) 

Fonte: (a) Weissheimer (2017); (b) Brasileiro e Matos (2015). 

 

Pode-se perceber que o RCD, nesses países mencionados, é composto 

principalmente por resíduos de argamassa, concreto e cerâmica. Isso mostra que, com um 

beneficiamento ou reutilização adequados, esse resíduo pode ser utilizado novamente em outras 

obras na função de agregados, por exemplo. Porém, devem ser feitos os testes necessários para 

viabilizar o uso desses materiais alternativos. 

Também pode-se mencionar que alguns países europeus possuem uma política de 

incentivo à reciclagem de RCD. A questão é que os índices de reciclagem desse resíduo 

divergem bastante na Europa, variando de 1 % em países como Chipre (PEREIRA; VIEIRA, 

2013) e 9 % em Portugal (BRASILEIRO; MATOS, 2015), para 90 % na Alemanha e 92 % na 
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Holanda. De acordo com Pereira e Vieira (2013), isso mostra uma significativa disparidade no 

manejo desses materiais, que resulta em uma média de 46 % de RCD reciclado na União 

Europeia. No caso específico de Portugal, cerca de 76 % dos RCDs são depositados em aterros, 

11 % é reutilizado, 9 % é reciclado e 4 % incinerado. Assim, a realidade de Portugal no quesito 

reciclagem está aquém da União Europeia, que estabelece que, no ano de 2020, pelo menos  

70 % do RCD deve ser reutilizado ou reciclado (BRASILEIRO; MATOS, 2015).  

Dessa forma, conforme Pederneiras (2017), uma política de incentivo à reciclagem, 

como a imposição de taxas sobre todo o material destinado ao aterro sanitário e benefícios para 

as usinas de britagem, é adotada em países desenvolvidos. No caso da Dinamarca, parte dos 

resíduos reciclados é incorporada como material para obras estruturais, camadas de base e sub-

base de rodovias e aterros (PEDERNEIRAS, 2017). Com relação à Bélgica, segundo Cabral 

(2007), os resíduos podem ser transformados em agregados reciclados e reutilizados nos 

serviços de pavimentação com uma economia de até 45 % nos custos dos projetos. 

 

2.2.2.2 Reaproveitamento dos Resíduos de Construção e Demolição no cenário nacional 

 

Dados da ABRELPE mostram que os municípios brasileiros coletaram cerca de 

122.012 toneladas de RCD diariamente no ano de 2018. Isso significa 44,5 milhões de toneladas 

durante o ano inteiro. Com relação aos RSUs coletados, o RCD representa cerca de 61 % do 

total de resíduos urbanos no mesmo ano de 2018 (ABRELPE, 2019). Para uma melhor 

exemplificação, na Figura 6, estão inseridos os quantitativos referentes à coleta de RCD nas 

cinco regiões brasileiras. Na Tabela 4, estão levantados os dados de geração diária de RCD em 

algumas cidades e a participação do resíduo no total de RSUs. É importante destacar que o 

quantitativo referente à geração de RCD pode não ser equivalente à quantidade coletada desse 

material. Assim, é possível ser gerado mais resíduo do que coletado. Na Tabela 4, foram 

utilizados dados de 2011 e 2012 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (SINDUSCON–CE).  
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Figura 6 – Resíduo de Construção e Demolição coletado no Brasil e em suas regiões 

 

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2019). 

 

Tabela 4 – Geração de Resíduo de Construção e Demolição em alguns municípios brasileiros e 

a participação, em massa, nos Resíduos Sólidos Urbanos 

Cidades       

(UF) 

Resíduo de 

Construção e 

Demolição gerado 

(milhões de t/ano) 

Taxa de 

geração per 

capita anual 

(t/hab.) 

Porcentagem de Resíduo de 

Construção e Demolição no 

total gerado de Resíduos 

Sólidos Urbanos (%) 

São Paulo  

(SP) (a) 6,29 0,59 55,00 

Campinas  

(SP) (a) 
0,66 0,72 64,00 

Salvador  

(BA) (a) 
0,62 0,23 37,00 

Vitória da Conquista 

(BA) (a) 
0,44 1,43 51,00 

Belo Horizonte 

(MG) (b) 
0,44 0,22 51,00 

Fonte: (a) Fernandez (2012); (b) Cabral e Moreira (2011). 

 

A partir da Figura 6, percebe-se que existe uma certa estabilidade na quantidade de 

RCD coletada no Brasil e em suas regiões. No entanto, de 2016 para 2018, houve uma leve 

redução dessa atividade no Brasil como um todo. Isso pode significar que o mercado da 

construção civil, por exemplo, desacelerou durante esses três anos. Para isso acontecer, devem 

ser mencionadas as eventuais crises econômicas que o Brasil enfrentou nesse período. Com 

relação à Tabela 4, percebe-se a variação da participação do RCD no RSU, o que reflete a 

demanda por obras em diferentes regiões no Brasil. Vale destacar que a tarefa de quantificação 

de RCD no Brasil é complexa, pois os geradores informais representam importantes fontes na 
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geração desse resíduo (BRASILEIRO; MATOS, 2015). A questão é que os dados estatísticos 

referentes a essas fontes podem estar indisponíveis. 

No que diz respeito à reciclagem de RCD no Brasil, a ABRECON estima que 21 % 

desses resíduos sejam reciclados atualmente no país (MIRANDA; BROCARDO, 2015). O 

problema é que essa taxa de reciclagem é pequena quando comparado com países europeus, 

como a Holanda (92 %), Bélgica (89 %) e Dinamarca (81 %), vide Tabela 3. Dessa forma, para 

essa situação melhorar, é preciso uma cobrança mais rigorosa, por parte do Governo ou da 

iniciativa privada, das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vigente em 2010. 

Além disso, deve ser incentivado o cumprimento dos prazos para o alcance das metas em 

construções de qualquer natureza. Com isso, os municípios podem se organizar para uma 

efetiva política de gerenciamento dos RSUs, objetivando a reutilização e reciclagem, inclusive 

do RCD. 

A respeito da composição do RCD nas cidades brasileiras, essas informações estão 

colocadas na Tabela 5. Para uma representatividade maior, foi inserido um município para cada 

estado selecionado. 

 

Tabela 5 – Composição predominante do Resíduo de Construção e Demolição em algumas 

cidades brasileiras 

Cidades (UF) 

Composição predominante do                   

Resíduo de Construção e Demolição 

Concreto e cerâmica (%) Solo e rocha (%) Outros (%) 

Campina Grande (PB) 73,0 9,0 18,0 

Maceió (AL) 97,0 1,0 2,0 

Salvador (BA) 67,0 27,0 6,0 

São Paulo (SP) 63,0 32,0 5,0 

Porto Alegre (RS) 98,0 1,0 1,0 

Fonte: Cabral e Moreira (2011). 

 

Comparando os dados dos países europeus, vide Tabela 3, com algumas das cidades 

brasileiras, percebe-se a predominância de materiais oriundo de concreto e cerâmica. Contudo, 

no Brasil, ocorre uma diminuição do resíduo de asfalto e o aparecimento de frações referentes 

às escavações (solo e rocha). Isso acaba expondo diferenças no perfil construtivo de cada região.  

Um aspecto a ser mencionado é que o Brasil possui algumas experiências com 

usinas de reciclagem de RCD. Em 1991, por exemplo, foi inaugurada a primeira usina de 

reciclagem de entulho do Brasil, localizada no município de Itatinga, São Paulo (ZORDAN, 

1997). Além disso, existem usinas nas cidades de Londrina, PR; Fortaleza, CE; São José dos 
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Campos, SP; Santo André, SP, entre outras. 

Em alguns municípios, como Belo Horizonte, em Minas Gerais, são operadas 

plantas de reciclagem. Nessas, são produzidos principalmente materiais para camadas 

granulares de pavimento (SALES, 2009). Segundo Zordan (1997), as principais vantagens da 

utilização de RCD na pavimentação são apresentadas a seguir. 

(a) menor custo operacional; 

(b) possibilidade de uso dos minerais constituintes do entulho; 

(c) economia de energia na britagem do entulho, por manter a granulometria graúda. 

A forma mais simples de reciclagem de RCD é o seu uso em pavimentos. Podem 

ser utilizados diversos tipos desse resíduo classe A, vide Tabela 1, desde que a massa de solo 

presente na mistura não seja maior do que 50 % do resíduo utilizado (ZORDAN, 1997). Dessa 

forma, o uso de agregado reciclado na fabricação de BIPs pode ser incentivado, porém, desde 

que sejam feitos os testes necessários. Além disso, a reciclagem de RCD pode ser aplicada em 

camadas granulares de pavimento. Na pesquisa de Motta (2005), por exemplo, foi testado 

agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil em camadas de base, sub-base e 

reforço do subleito. No caso, essa aplicação foi direcionada às vias de baixo volume de tráfego 

na cidade de São Paulo.  

 

2.2.2.3 Reaproveitamento dos Resíduos de Construção e Demolição no estado do Ceará 

 

No contexto do estado do Ceará, conforme a geração de RCD aumenta, é necessário 

que sejam elaboradas novas formas de reaproveitamento desse resíduo. Conforme as pesquisas 

de Silva (2009) e Lima (2008), foi possível o reaproveitamento de RCD puro e misto, 

respectivamente, nas camadas granulares de pavimento (base e sub-base). Nesses casos, os 

agregados reciclados foram provenientes da USIFORT na cidade de Fortaleza. Com isso, é 

importante conhecer a situação econômica de cada município para analisar se ocorre o 

crescimento da indústria da construção civil. A partir disso, podem ser traçadas estratégias de 

reutilização do RCD, proveniente dessa indústria.  

A cidade de Juazeiro do Norte, localizada ao sul do estado do Ceará, apresenta um 

crescimento exponencial no setor da construção, conforme Lima Júnior e Moura (2017). No 

entanto, os resíduos decorrentes dessa atividade também são gerados no mesmo ritmo. A 

problemática da geração de RCDs se agrava quando ocorre a destinação inadequada desses 

resíduos. No caso, isso contribui com a degradação do meio ambiente urbano e a perda da 

qualidade de vida da população. 
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De acordo com Lima Júnior e Moura (2017), observou-se que parte do RCD é 

descartada de modo clandestino em vias, logradouros e áreas de preservação da cidade de 

Juazeiro do Norte. Além disso, a falta de conscientização ambiental dos geradores e 

responsáveis pelos RCDs e a ausência de uma efetiva gestão diferenciada desses resíduos 

auxiliam na explicação do porquê das disposições irregulares. Para exemplificar essas práticas 

irregulares, foi colocada a Figura 7. 

 

Figura 7 – Práticas irregulares de disposição de Resíduo de Construção e Demolição em 

Juazeiro do Norte, Ceará 

  
(a) Disposição de Resíduos de Construção 

e Demolição e outros resíduos em área 

urbana no bairro Limoeiro 

(b) Placa com a escrita “RECEBEMOS 

ENTULHO”, comercializando a disposição 

clandestina de Resíduos de Construção e 

Demolição, próxima ao Centro de Apoio aos 

Romeiros na rodovia Padre Cícero 

Fonte: Lima Júnior e Moura (2017). 
  

Dessa forma, tendo em vista esses problemas, é necessária a regularização e 

construção de uma rede de captação de resíduos dentro da zona urbana. Assim, pode-se atrair, 

via redução de distâncias de transporte, as caçambas estacionárias e os coletores autônomos. 

Nesse sentido, a Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (AMAJU) 

pretende implementar uma rede de ecopontos que fosse instalada nos bairros Santo Antônio, 

Lagoa Seca e Novo Juazeiro (LIMA JÚNIOR; MOURA, 2017). Com isso, um dos objetivos 

desse projeto é a conscientização da população de que é necessário fazer a triagem do material. 

Outra meta é atrair empresas que façam o beneficiamento dos resíduos, a fim de reinseri-los no 

ciclo da construção civil. 

Com relação à cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, existe uma 

expressiva geração de RCDs que precisam ser adequadamente gerenciados. De acordo com 

Crispim (2018), a quantidade de RCD destinada aos 61 ecopontos na Capital cearense é de 

276.000 toneladas anuais. 
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O problema é que a falta de gestão do RCD provoca a deposição do mesmo junto a 

conjuntos habitacionais, terrenos baldios e margens dos recursos hídricos. Para se ter uma ideia 

do dano que esse tipo de resíduo pode causar, Elias (2008) afirmou que metade das lagoas de 

Fortaleza foi aterrada por RCDs. Outro aspecto relevante é o prejuízo econômico causado pelo 

desperdício de materiais nas obras de construção e demolição. Para complementar as 

informações, na Figura 8, está inserido a composição dos principais elementos presentes nos 

RCDs em Fortaleza. 

 

Figura 8 – Composição média do Resíduo de Construção e Demolição em Fortaleza 

 

Fonte: Cabral e Moreira (2011). 

 

Os dados da Figura 8, assim como as informações presentes na Tabela 5, 

representam uma tendência nas práticas construtivas brasileiras. No caso, as perdas mais 

expressivas ocorrem nas fases de concretagem, alvenaria, emboço/reboco e revestimento. Dessa 

forma, os insumos mais utilizados são esses que aparecem com as porcentagens mais elevadas 

na composição do RCD. 

Com relação à reciclagem de RCDs em Fortaleza, há opção para dar destinação 

adequada a esses materiais. A USIFORT, fundada em 1997, é uma empresa especializada em 

demolição, recolhimento e reciclagem de entulhos no Ceará. Além de demolir, receber, separar 

e reciclar o entulho, a USIFORT produz material para novas construções, desde brita e pó de 

pedra, até tijolos ecológicos e ferragens (CRISPIM, 2018). É importante que sejam citados 

alguns serviços realizados por essa empresa que visaram o aproveitamento de RCD em 

Fortaleza. 

(a) fornecimento de material reciclado como base e sub-base na obra de 
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pavimentação da Rua João Cordeiro em 2011; 

(b) reciclagem de todo o entulho da demolição do antigo Hotel Esplanada, na 

Avenida Beira-Mar, em 2014; 

(c) demolição do antigo Centro de Convenções para o aproveitamento do material 

nas camadas granulares de um estacionamento, cerca de 22.000 m², na 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Esse serviço está atualmente em curso e 

está ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Processo de demolição do Centro de Convenções para utilização de 

Resíduos de Construção e Demolição em um estacionamento da Universidade de 

Fortaleza 

  
(a) Processo de demolição do Centro de 

Convenções 

(b) Terreno para a construção do 

estacionamento na Universidade de 

Fortaleza 

Fonte: Autor (2020). 

 

Por fim, conforme já foi escrito, algumas cidades brasileiras já dispõem de usinas 

de reciclagem de RCD. O problema é que o investimento na montagem e manutenção dessas 

usinas pode ser elevado, principalmente para o setor público. No entanto, dados da usina de 

reciclagem Estoril, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, apontam que os 

investimentos feitos haviam sido amortizados nos primeiros sete meses de funcionamento 

(OLIVEIRA et al.,2011). Isso, considerando somente a substituição de agregados naturais por 

reciclados e a eliminação do processo de limpeza urbana do RCD. Em Fortaleza, Rios (2009) 

estimou uma economia de R$ 435.000,00 por ano na substituição dos agregados naturais por 

materiais reciclados para a produção de massa asfáltica e a recuperação do asfalto na cidade. 
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2.2.3 Materiais Empregados em Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

2.2.3.1 Cimento 

 

De acordo com Fernandes (2016), a maioria dos produtores de BIPs prefere utilizar 

o CP V – ARI (Cimento Portland de Alta Resistência Inicial) em suas indústrias, mesmo que 

custe em média 20 % a mais do que cimentos compostos. A vantagem da sua utilização está 

ligada à sua desforma rápida, o que aumenta a produção e a dispensa de grandes espaços de 

estocagem e de cura. 

Outro fator a considerar é que, em uma temperatura ambiente mais elevada, os BIPs 

só recebem cura nas primeiras idades (1 a 5 dias). Após esse período, o produto seca no pátio e 

a evolução da resistência é praticamente nula. Com isso, é importante que sejam utilizados 

cimentos de significativo desempenho nas primeiras idades de cura dos blocos, como é o caso 

do CP V – ARI (FERNANDES, 2016). 

 

2.2.3.2 Agregado graúdo 

 

Os agregados graúdos utilizados na fabricação dos BIPs podem ser resultantes do 

britamento de rochas, cascalhos ou seixos rolados. De acordo com Wiebbelling (2015), são 

utilizadas britas 19 mm e 12,5 mm como agregados graúdos. O motivo é que esses materiais 

apresentam uma melhor aderência com a pasta de cimento geralmente. Isso favorece a obtenção 

de resistências mecânicas mais elevadas nos BIPs. 

Segundo Fernandes (2016), quanto maior for o teor de adição de agregado graúdo, 

proporcionalmente no traço, maior será a resistência dos blocos para um consumo fixo de 

cimento. Ou seja, se ocorre a substituição de parte da areia por brita, o volume de concreto 

permanece constante. No entanto, a resistência da peça aumenta, pois a argamassa (cimento + 

areia) se torna mais concentrada com cimento. 

 

2.2.3.3 Agregado miúdo 

 

Pettermann (2006) aconselha que, na fabricação dos BIPs, pode-se utilizar areia 

natural quartzosa e agregados miúdos artificiais proveniente do processo de britamento de 

rochas estáveis. É recomendado que a granulometria da areia seja estudada adequadamente, 

pois sua influência sobre as propriedades do concreto no estado fresco mostra-se mais 

significativa do que no agregado graúdo (RODRIGUES, 1984). 
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É importante destacar que, quanto mais fina a areia, mais lisa será a superfície dos 

BIPs, mas isso provoca uma sensível diminuição na resistência do produto ou aumento no 

consumo de cimento. O motivo para esse aumento é que, com a finura da areia, mais grãos 

precisam ser envolvidos pela pasta de cimento (FERNANDES, 2016). 

 

2.2.3.4 Água 

 

Na fabricação de BIPs com concreto seco, a maioria dos erros está relacionada à 

quantidade insuficiente de água. Isso reflete em um adensamento inadequado da peça. A 

quantidade adequada de água deve proporcionar coesão à mistura de maneira que não provoque 

quebra ou desforma da peça, além de não grudar o concreto na fôrma (PINHEIRO, 2015). 

Além disso, quando é utilizada a máquina de vibro-prensa para fabricação de BIPs 

com misturas mais secas, o equipamento pode fornecer uma falsa sensação de rendimento. O 

motivo é que essa peças estão mais soltas e preenchem as fôrmas com mais facilidade. Porém, 

por resistirem ao processo de compactação, os blocos produzidos tendem a exigir equipamento 

com maior energia. O intuito com isso é que os BIPs não apresentem elevada porosidade e 

menor resistência mecânica consequentemente (OLIVEIRA, 2004). 

 

2.2.3.5 Aditivo 

 

Para BIPs de concreto seco, torna-se essencial o uso de aditivos para garantir a baixa 

permeabilidade e coesão da peça sem o aumento da relação água/cimento. Para isso, são usados 

aditivos tensoativos, surfactantes incorporadores de ar ou redutores de água (MARCHIONI, 

2012). De um modo geral, esses aditivos atuam no concreto, lubrificando suas partículas e 

proporcionando uma melhoria na consistência e no grau de compactação da mistura. Além 

disso, essas produtos podem melhorar o acabamento das peças (FERNANDES, 2016). 

 

2.2.4 Processos de Dosagem do Concreto Seco 

 

De modo diferente do que ocorre com o concreto plástico, o qual possui diversos 

métodos de dosagem, o concreto seco dispõe de metodologias de formulação escassas. Isso se 

deve à variação de densidade da mistura provocada pela diferença entre os diversos tipos de 

máquinas de vibro-prensa disponíveis no mercado e suas respectivas energias de compactação. 

Esse fato dificulta possibilidades de um método que generalize a dosagem, tornando 

aconselhável que cada indústria possua seu próprio traço (PINHEIRO, 2015). Pode-se colocar 
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que o maior desafio na formulação do concreto seco é obter qualidade adequada no estado 

endurecido, como também trabalhabilidade e coesão no estado fresco de forma econômica 

(DOWSON, 1981).  

 

2.2.4.1 Método do Instituto de Pesquisas Tecnológicas/Universidade de São Paulo    

(TANGO, 1994) 

 

Esse método foi proposto por Tango (1994) para blocos de concreto produzidos em 

máquinas de vibro-prensa. A base para a formulação desse processo foi a metodologia de 

dosagem estabelecida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)/Universidade de São 

Paulo (USP) para concreto plástico. Para a formulação da mistura, o traço de concreto deve ser 

apresentado, em massa, no formato a seguir. 

 

1 : a : p : x 

(cimento : agregado miúdo : agregado graúdo : relação água/cimento) 

 

A relação de agregado graúdos e miúdos em função do cimento pode ser expressa 

como: m = a + p. O método define a proporção de argamassa de acordo com a Equação 1, a 

qual está relacionada com o aspecto superficial da peça. Já o teor de água/materiais secos (teor 

de umidade) é definido pela Equação 2. 

 

α = 
(1 + a)

(1 + a + p)
 = 

(1 + a)

(1 + m)
                                                                                                                      (1) 

 

H = 
x

(1 + a + p)
 = 

x

(1 + m)
                                                                                                                     (2) 

 

Onde: 

α: teor de argamassa; 

H: teor de umidade; 

a: relação de agregado miúdo, em função do cimento; 

p: relação de agregado graúdo, em função do cimento; 

m: relação de agregado graúdos e miúdos, em função do cimento; 

x: relação água/cimento. 

 

O método consiste em seis passos no geral: (1) ajuste dos agregados; (2) 

estabelecimento da resistência à compressão média desejada; (3) estimativa do teor 

agregado/cimento (m); (4) determinação da proporção de argamassa (α) e teor de umidade (H); 
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(5) confecção das misturas experimentais e (6) traçado do diagrama de dosagem. 

 

2.2.4.2 Método Dowson (DOWSON, 1981) 

 

O presente método foi desenvolvido por Dowson (1981) para BIPs. Por meio do 

ajuste das proporções entre os agregados graúdos e miúdos, a mistura poderia se aproximar ao 

máximo da curva granulométrica de referência (Figura 10). Essa curva foi obtida com o auxílio 

do equipamento, denominado void meter, por meio de experiência nas peças de concreto, o que 

resultou na mistura com um menor volume de vazios. Seguir essa curva propicia uma 

trabalhabilidade e coesão adequadas ao concreto, além de fabricar BIPs com textura superficial 

satisfatória. 

Com relação às proporções de agregados em função do cimento, podem ser usados 

os traços, em massa, entre 1 : 3 a 1 : 6 (cimento : agregados), sendo isso definido após os ensaios 

de resistência à compressão dos BIPs. No que se refere à quantidade de água, são empregados 

teores de umidade de 5,0 % a 7,0 %. 

 

Figura 10 – Curva granulométrica de referência para 

a mistura de agregados 

 

Fonte: Dowson (1981 apud OLIVEIRA, 2004). 
 

2.2.4.3 Método Columbia (COLUMBIA, 1986) 

 

Esse método foi desenvolvido pelo fabricante de máquinas de vibro-prensa, 

Columbia, para os BIPs. A metodologia baseia-se no ajuste da composição granulométrica dos 

agregados, de modo que a mistura desses materiais se enquadre em uma faixa pré-definida 

(Figura 11). 

Segundo o fabricante, a faixa granulométrica requerida provém do tempo de 
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experiência da empresa com os seus equipamentos. Nesse caso, são obtidos resultados 

satisfatórios quanto à trabalhabilidade, textura superficial e resistência. De acordo com as 

proporções de agregados determinadas, são feitos testes operacionais na máquina, empregando 

traços, em massa, com variações entre 1 : 5,5 e 1 : 6,0 (cimento : agregados). Com relação à 

quantidade de água a ser utilizada, podem ser utilizados teores de umidade de 5,0 % a 5,5 %. 

 

Figura 11 – Faixa granulométrica pré-definida para a mistura 

de agregados 

 

Fonte: Columbia (1981 apud OLIVEIRA, 2004). 
 

2.3 Materiais e Métodos 

 

2.3.1 Materiais 

 

Com relação aos materiais alternativos, foram utilizadas cinzas pesadas da 

combustão de carvão mineral, oriundas da superfície do Módulo II da UTP; britas recicladas 

19 mm e 12,5 mm (RCDs 19 mm e 12,5 mm), e areia reciclada (areia de RCD) de RCD misto, 

provenientes da USIFORT. Sobre a areia de RCD, essa foi obtida por meio do uso de um 

britador nos agregados graúdos reciclados. A respeito dos materiais convencionais, foram 

usadas britas fonolíticas de dimensões 19 mm e 12,5 mm, e areia artificial, resultante do 

processo de britagem das rochas para a produção dos agregados graúdos. Também foi utilizado 

cimento CP V – ARI e água da rede pública de distribuição. Sobre o aditivo adotado, o produto 

consiste em um densificador de concreto, isento de cloretos. O aspecto visual dos materiais 

citados pode ser observado na Figura 12. 
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Figura 12 – Aspecto visual dos materiais utilizados 

   
(a) Cinza pesada (b) RCD 19 mm (c) RCD 12,5 mm 

   
(d) Areia de RCD (e) Brita 19 mm (f) Brita 12,5 mm 

   
(g) Areia artificial (h) CP V – ARI (i) Aditivo 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.3.2 Métodos 

 

Na perspectiva de atingir os objetivos pré-estabelecidos nesta pesquisa, adotou-se 

uma sequência metodológica composta de três etapas, conforme a Figura 13. 
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Figura 13 – Fluxograma experimental da metodologia para os materiais utilizados 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.3.2.1 Etapa 1 – Testes realizados nos resíduos de termelétrica e nos agregados reciclados da 

construção civil 

 

Os ensaios de caracterização realizados nas cinzas pesadas e nos agregados 

reciclados de RCD misto (Figuras 14 e 15, respectivamente) seguem metodologias 

estabelecidas em normas da ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT). É importante destacar que os procedimentos de extrato lixiviado e 

solubilizado, e teor de cloreto, sulfato e argila representam ensaios específicos. Esses fornecem 

resultados para quantificar o teor de contaminantes nos materiais. 

Foram considerados, na norma ABNT NBR 15116 (2004), os requisitos para 

agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função estrutural. Essa escolha foi 

feita para melhor adaptar a finalidade dada aos agregados de RCD na pesquisa, que é fazer parte 

da composição do concreto para BIPs. 

 

• Realização dos ensaios de 
caracterização e ambientais nas   
cinzas pesadas e nos agregados 

reciclados de Resíduo de   
Construção e Demolição misto.

Etapa 1

• Realização dos ensaios                      
de caracterização nos              

materiais convencionais.
Etapa 2

• Análise das misturas dos materiais de 
acordo com a dosagem do concreto.

Etapa 3
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Figura 14 – Ensaios realizados nas cinzas pesadas com as normas vigentes 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 15 – Ensaios realizados nos agregados reciclados de Resíduo de Construção e Demolição 

com as normas vigentes 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

No processo de dosagem dos traços alternativos de concreto com a adição de cinzas, 

decidiu-se fazer uma separação granulométrica do resíduo em três partes, em que foram usadas 

as peneiras de 19,0 mm e 2,0 mm. Primeiramente, o material retido na peneira de 19,0 mm foi 

descartado para fins de dosagem, devido a sua granulometria graúda. Já a porção passante na 

peneira de 19,0 mm e retida na de 2,0 mm (cinza grossa) foi armazenada para ser inserida na 

composição dos agregados graúdos. Por fim, a quantidade passante na peneira de 2,0 mm (cinza 

fina) também foi preservada para substituir os agregados miúdos parcialmente. A Figura 16 

mostra o aspecto visual de duas porções das cinzas citadas anteriormente. 

 

•Análise granulométrica → DNER-ME 051 (1994)

•Limite de liquidez → DNER-ME 122 (1994)

•Limite de plasticidade → DNER-ME 082 (1994)

•Densidade real → DNER-ME 093 (1994)

•Massa específica e absorção de água para agregado graúdo →
ABNT NBR NM 53 (2009)

•Massa específica/absorção de água para agregado miúdo → ABNT
NBR NM 52 (2009)/ABNT NBR NM 30 (2001)

•Massa unitária e índice de vazios → ABNT NBR NM 45 (2006)

•Extrato lixiviado → ABNT NBR 10005 (2004)

•Extrato solubilizado → ABNT NBR 10006 (2004)

Testes na       
cinza pesada

•Composição granulométrica → ABNT NBR NM 248 (2003)

•Massa específica e absorção de água para agregado graúdo →
ABNT NBR NM 53 (2009)

•Massa específica/absorção de água para agregado miúdo →
ABNT NBR NM 52 (2009)/ABNT NBR NM 30 (2001)

•Massa unitária e índice de vazios → ABNT NBR NM 45 (2006)

•Teor de fragmentos à base de cimento e rocha →
ABNT NBR 15116 (2004)

•Teor de material passante na malha 75 µm →
ABNT NBR NM 46 (2003)

•Teor de argila → ABNT NBR 7218 (2010)

•Determinação de cloretos e sulfatos → ABNT NBR 9917 (2009)

•Extrato lixiviado → ABNT NBR 10005 (2004)

•Extrato solubilizado → ABNT NBR 10006 (2004)

Testes nos 
agregados 
reciclados
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Figura 16 – Aspecto visual das porções da cinza pesada 

  
   (a) Cinza grossa      (b) Cinza fina 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.3.2.2 Etapa 2 – Testes realizados nos materiais convencionais 

 

Os ensaios realizados nos agregados convencionais foram seguidos conforme a 

metodologia estabelecida em normas da ABNT. A Figura 17 apresenta as normas utilizadas para 

a realização de esses ensaios. 

 

Figura 17 – Ensaios realizados nos materiais convencionais 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

É importante destacar que os ensaios de extrato lixiviado e solubilizado foram 

realizados no cimento, pois, no processo de produção desse material, pode ser utilizada cinza 

volante. Com isso, existe a possibilidade do aglomerante possuir compostos perigosos, o que 

•Composição granulométrica → ABNT NBR NM 248 (2003)

•Massa específica e absorção de água → ABNT NBR NM 53 (2009)

•Massa unitária e índice de vazios → ABNT NBR NM 45 (2006)

Agregado graúdo 
(Brita 19 mm e 

12,5 mm)

•Composição granulométrica → ABNT NBR NM 248 (2003)

•Massa específica → ABNT NBR NM 52 (2009)

•Absorção de água → ABNT NBR NM 30 (2001)

•Massa unitária e índice de vazios → ABNT NBR NM 45 (2006)

Agregado miúdo

(Areia artificial)

•Massa específica → ABNT NBR 16605 (2017)

•Extrato lixiviado → ABNT NBR 10005 (2004)

•Extrato solubilizado → ABNT NBR 10006 (2004)

Cimento

(CP V – ARI)
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foi objeto de estudos. 

 

2.3.2.3 Etapa 3 – Análise da dosagem dos materiais convencionais e alternativos 

 

Para a produção do concreto seco, foram utilizados dez traços, sendo dois de 

referência e oito alternativos com o uso de cinzas pesada ou agregado de RCD. É importante 

destacar que foi utilizado 0,04 % de aditivo, com relação à massa total da mistura. Para a 

avaliação do concreto com a inclusão dos materiais alternativos, foram feitas substituições de 

agregados com base nas suas curvas granulométricas. Essas misturas aplicadas na pesquisa 

estão presentes na Tabela 6. Também é importante mencionar as siglas presentes nas 

nomenclaturas dos traços: REF (traço de referência), RCD 19 mm (brita reciclada 19 mm), 

RCD 12,5 mm (brita reciclada 12,5 mm), areia de RCD (areia reciclada), B19 (brita 19 mm), 

B12,5 (brita 12,5 mm), AA (areia artificial) e a/c (relação água/cimento). 

 

Tabela 6 – Nomenclatura e descrição dos traços de concreto 

Grupos de 

misturas 

Nomenclatura dos 

traços de concreto 
Descrições dos traços de concreto 

1º Conjunto 

REF-0,63  
1,00 : 4,66 : 1,97 : 0,45 : 0,63 → Traço em massa 

(Cimento : AA : B12,5 : B19 : a/c) 

20B19-0,63 
Proporções do traço REF-0,63, porém a cinza grossa 

substitui a massa de brita 19 mm em 20,0 %. 

20A-0,63 
Proporções do traço REF-0,63, porém a cinza fina substitui 

a massa de areia artificial em 20,0 %. 

20A20B19-0,63 

Proporções do traço REF-0,63, porém as cinzas grossa e fina 

substituem, em 20,0 %, as massas de brita 19 mm e areia 

artificial, respectivamente. 

2º Conjunto 

REF-0,73 
1,00 : 5,56 : 2,28 : 0,52 : 0,73 → Traço em massa 

(Cimento : AA : B12,5 : B19 : a/c) 

20B19-0,73 
Proporções do traço REF-0,73, porém a cinza grossa 

substitui a massa de brita 19 mm em 20,0 %. 

20A-0,73 
Proporções do traço REF-0,73, porém a cinza fina substitui 

a massa de areia artificial em 20,0 %. 

20A20B19-0,73 

Proporções do traço REF-0,73, porém as cinzas grossa e fina 

substituem, em 20,0 %, as massas de brita 19 mm e areia 

artificial, respectivamente. 

3º Conjunto 

50RCD-0,63 

Proporções do traço REF-0,63, porém os RCDs 19 mm e 

12,5 mm e a areia de RCD substituem, em 50,0 %, as massas 

de brita 19 mm e 12,5 mm, e areia artificial, respectivamente. 

50RCD-0,73 

Proporções do traço REF-0,73, porém os RCDs 19 mm e 

12,5 mm e a areia de RCD substituem, em 50,0 %, as massas 

de brita 19 mm e 12,5 mm, e areia artificial, respectivamente. 

Fonte: Autor (2020). 
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No primeiro conjunto de misturas, foi utilizado o traço de referência REF-0,63, o 

qual é adotado por uma empresa especializada em fabricar BIPs na Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Já no segundo grupo de misturas, foi usado o traço REF-0,73, no qual foi 

aumentada a relação água/cimento para observar o comportamento do concreto seco. Por meio 

da comparação de resultados, pode ser analisado se os BIPs, com a incorporação de água, 

melhoram as suas propriedades mecânicas, como a resistência à compressão. Para a formulação 

do traço REF-0,73, foram mantidos constantes os teores de argamassa (α) e umidade (H), com 

relação à mistura REF-0,63. 

Dessa forma, por meio do método de dosagem de concreto seco proposto por Tango 

(1994), devem ser determinados os teores de argamassa (α), de agregados (m) e de umidade (H) 

das misturas utilizadas (Tabela 7). No caso, devido às estabilizações granulométricas, não 

houve adição ou redução de massa na mistura dos materiais. Maiores detalhes sobre os traços 

de referência, os motivos da escolha dos teores dos materiais alternativos e os consumos (kg/m³) 

dos componentes do concreto são apresentados na seção de Materiais e Métodos do Capítulo 3. 

 

Tabela 7 – Teores presentes nos traços de concreto 

Grupos de 

misturas 
Traços de concreto 

Teor de 

argamassa 

Teor de 

agregados 

Teor de 

umidade 

1º Conjunto 

REF-0,63 

0,70 7,08 0,08 
20B19-0,63 

20A-0,63 

20A20B19-0,63 

2º Conjunto 

REF-0,73 

0,70 8,36 0,08 
20B19-0,73 

20A-0,73 

20A20B19-0,73 

3º Conjunto 
50RCD-0,63 

0,70 
7,08 

0,08 
50RCD-0,73 8,36 

Fonte: Autor (2020). 

 

No que se refere às misturas dos agregados convencionais com os materiais 

alternativos, é necessário verificar as faixas granulométricas definidas pela norma ABNT NBR 

7211 (2009). De acordo com o tipo de agregado (graúdo ou miúdo), diferentes faixas são 

apresentadas, as quais estão inseridas na Figura 18. 
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Figura 18 – Faixas granulométricas para os agregados 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

É importante esclarecer que as zonas granulométricas adotadas para os agregados 

graúdos são divididas, conforme a menor (d)/maior (D) dimensões (mm) desse material. Por 

fim, a partir das curvas granulométricas e das proporções de cada material nos traços, podem 

ser formuladas novas faixas de controle da mistura. Essas podem ser úteis para avaliar se a 

composição do concreto está adequada do ponto de vista granulométrico. 

 

2.4 Resultados e Discussões 

 

2.4.1 Testes realizados nos agregados convencionais e alternativos 

 

Com relação aos ensaios ambientais de extrato lixiviado e solubilizado, foram 

detectadas as concentrações de alguns compostos nas cinzas in natura, areia de RCD e CP V – 

ARI. Algumas dessas substâncias, devido à toxicidade, podem oferecer riscos ao meio ambiente, 

o que aumenta a importância da realização desses ensaios. 

É preciso destacar que as análises nas cinzas foram realizadas por Silva (2017), em 

que o resíduo também foi proveniente da UTP. Dessa forma, decidiu-se verificar as variações 

nas concentrações de íons com o passar do tempo. Com essa informação, é importante frisar 

que as duas análises foram referentes ao mesmo ponto de extração de cinzas na UTP. A respeito 

da análise nos agregados reciclados de RCD, os procedimentos foram feitos na areia reciclada, 

tendo em vista que esse material foi obtido por meio da britagem do RCD 19 mm e 12,5 mm. 

As concentrações limites dos compostos foram retiradas dos Anexos F e G da norma ABNT 

NBR 10004 (2004). Os resultados de extrato lixiviado e solubilizado estão inseridos na Tabela 

8 para as cinzas in natura, areia de RCD e CP V – ARI. 
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Tabela 8 – Resultados dos extratos lixiviado e solubilizado para os materiais alternativos e o 

cimento 

Ensaios Íons 

Cinza 
Areia de 

RCD 
CP V – ARI Norma 

Pesquisas (mg/L) 

Autor 

(2020) 

Silva 

(2017) 

Autor 

(2020) 
Autor (2020) 

ABNT NBR 

10004 (2004) 

(Valor limite) 

E
x
tr

at
o

 l
ix

iv
ia

d
o
 

Fluoreto (F-) 339,15 287,68 278,99 427,80 150,00 

Cloreto (Cl-) 72,34 21,73 5,96 0,25 – 

Brometo (Br-) 13,28 – – 0,25 – 

Nitrato (NO3
-) 0,42 1,90 – 0,25 – 

Nitrito (NO2
-) 9,75 – – 0,25 – 

Fosfato (PO4
3-) 0,50 – – 0,50 – 

Sulfato (SO4
2-) 79,28 62,76 50,99 414,29 – 

Lítio (Li+) 0,51 – – – – 

Sódio (Na+) 1281,64 – – – – 

Amônio (NH4
+) 0,62 – – – – 

Potássio (K+) 33,17 – – – – 

Magnésio (Mg2+) 19,36 – – – – 

Cálcio (Ca2+) 217,99 – – – – 

E
x
tr

at
o
 s

o
lu

b
il

iz
ad

o
 

Fluoreto (F-) 0,92 1,74 0,67 0,05 1,50 

Cloreto (Cl-) 5,14 8,04 6,97 16,14 250,00 

Brometo (Br-) 3,52 1,59 – 0,25 – 

Nitrato (NO3
-) 0,08 1,06 – 0,25 10,00 

Nitrito (NO2
-) 0,95 0,58 0,51 0,25 – 

Fosfato (PO4
3-) 0,50 2,76 – 0,50 – 

Sulfato (SO4
2-) 59,39 426,63 131,11 995,59 250,00 

Lítio (Li+) 0,07 – – – – 

Sódio (Na+) 7,75 – – – 200,00 

Amônio (NH4
+) 0,62 – – – – 

Potássio (K+) 3,26 – – – – 

Magnésio (Mg2+) 1,37 – – – – 

Cálcio (Ca2+) 20,66 – – – – 

Fonte: Autor (2020). 

 

Pode-se perceber que, apesar das amostras de cinzas ensaiadas nas duas pesquisas 

pertencerem ao mesmo ponto de coleta, as concentrações dos íons variaram. Isso pode ser 

explicado pela passagem do tempo e pela heterogeneidade das cinzas presentes no Módulo II 

da UTP. Sobre a heterogeneidade do resíduo, isso dificulta a definição das propriedades 

características ou valores de ensaios representativos para todo o material disposto no módulo. 

Algo que pode ser feito para homogeneizar as cinzas é justamente proceder às estabilizações 

granulométricas dos materiais, conforme apresentado em Vasconcelos (2018). 
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Com relação ao extrato lixiviado, percebe-se que, para os materiais testados, 

somente um composto (ânion fluoreto) possui valor limite presente na norma ABNT NBR 

10004 (2004). Esse resultado classifica esses constituintes do concreto como classe I (perigoso). 

Além disso, o CP V – ARI apresentou as maiores concentrações de fluoreto e sulfato no extrato 

lixiviado, o que reforça a necessidade de cuidados no que se refere a sua utilização. 

Para que o uso dos materiais alternativos não seja inviabilizado do ponto de vista 

ambiental, precisam ser feitas algumas considerações. Nos resultados do extrato solubilizado, 

referentes ao trabalho atual, nenhum dos compostos detectáveis apresentou valores maiores do 

que o permitido. A respeito do cimento, o ânion sulfato apresentou uma concentração acima do 

permitido (995,59 mg/L), o que reprova o uso desse material também no extrato solubilizado. 

De qualquer forma, fica constatada a atenção que se deve ter com o uso do CP V – ARI. Esse é 

um cimento difundido na indústria da construção civil, mas apresenta esses problemas do ponto 

de vista ambiental que devem ser mitigados. Dessa forma, com a mistura dos materiais para a 

produção de concreto, conforme esse vai endurecendo, pode ocorrer uma diminuição da 

solubilidade dos contaminantes. Além disso, conforme Baird (2002), é possível que a 

compactação feita pela máquina de vibro-prensa no concreto funcione como uma forma de 

encapsular os resíduos na fabricação de BIPs, por exemplo. No entanto, recorrendo à fabricação 

de blocos de concreto com o uso de uma máquina de vibro-prensa para encapsular os 

contaminantes existentes, é preciso que sejam feitos testes específicos nos BIPs. Isso, pois o 

bloco contendo resíduos em sua composição, a depender do grau de desgaste da peça, pode 

liberar contaminantes ao meio ambiente com maior facilidade, o que deve ser evitado. Assim, 

é importante que seja investigada a capacidade de encapsulamento do concreto. 

Os ensaios de caracterização das cinzas pesadas e dos agregados reciclados de RCD 

misto estão apresentados nas Tabelas 9 e 10, respectivamente. É importante destacar que os 

resultados das cinzas foram obtidos por Silva (2017), e decidiu-se não refazer esses ensaios. O 

motivo disso é que os resíduos estudados fazem parte do mesmo ponto da coleta realizada 

anteriormente na UTP. A respeito dos agregados reciclados de RCD, os procedimentos foram 

realizados nos materiais do tipo graúdo e miúdo. Pode-se destacar que os ensaios para a 

determinação do teor de cloreto e sulfato foram realizados somente na areia de RCD. O motivo 

disso é que esse material miúdo, por ser proveniente das porções graúdas, reflete as 

características desses materiais como um todo, simplificando o processo de análise.  
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Tabela 9 – Resultados dos ensaios de caracterização física para as cinzas pesadas 

Material 
Densidade 

real 

Limite de  

liquidez (%) 

Limite de 

plasticidade (%) 

Umidade 

higroscópica (%) 

Cinza pesada 2,35 Não-Plástico (NP) NP 0,1 

Fonte: Silva (2017). 

 

Tabela 10 – Determinação de algumas propriedades dos agregados reciclados de Resíduo de 

Construção e Demolição 

Ensaios 

Autor (2020) 
ABNT NBR 15116 (2004) 

(Valor máximo) 

RCD      

19 mm 

RCD   

12,5 mm 

Areia de 

RCD 

RCD                  

19 mm/12,5 mm 

Areia de 

RCD 

Teor de fragmentos à base 

de cimento e rocha (%) 
86,61 82,81 – – 

Teor de material passante 

na malha 75 µm (%) 
0,93 1,73 13,77 10,00 20,00 

Teor de argila (%) 1,98 1,15 0,50 2,00 2,00 

Teor de cloreto (%) – – 0,004 1,00 1,00 

Teor de sulfato (%) – – 0,04 1,00 1,00 

Fonte: Autor (2020). 

 

De acordo com a Tabela 9, pode-se destacar que, devido à impossibilidade de se 

obter os valores de limite de liquidez e de plasticidade, o índice de plasticidade foi considerado 

igual a zero. Assim, isso caracteriza a cinza pesada como não plástica. Devido à umidade 

higroscópica da cinza ser 0,1 %, isso mostra que o resíduo possui uma massa seca equivalente 

ao da massa com umidade residual. 

Sobre a Tabela 10, de acordo com os teores de fragmentos à base de cimento e rocha, 

pelos valores serem menores de 90 %, confirma-se que são agregados de RCD misto. Além 

disso, a respeito dos outros procedimentos realizados, os resultados ficaram abaixo do valor 

limite, o que é recomendável. Também podem ser destacados os baixos teores de cloreto e 

sulfato. Isso é importante, pois mostra que, com relação às concentrações de certos 

contaminantes, os agregados reciclados utilizados estão de acordo com as normativas. 

Os resultados de Massa Específica (ME) e Massa Unitária (MU) dos materiais 

convencionais e alternativos estão apresentados nas Figuras 19 e 20, respectivamente. Já os 

valores de absorção de água e índice de vazios estão todos inseridos na Figura 21. É necessário 

destacar que, com relação à ME, essa propriedade foi determinada em três condições: agregado 

seco; material Saturado Superfície Seca (SSS) e valor aparente (inclusão dos poros permeáveis 
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no volume). No que se refere à MU, essa foi determinada nos agregados em condição seca e 

SSS. 

 

Figura 19 – Resultados de Massa Específica e Massa Unitária dos materiais convencionais 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 20 – Resultados de Massa Específica e Massa Unitária dos materiais alternativos 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 21 – Resultados de absorção de água e índice de vazios dos materiais 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Conforme os dados das Figuras 19, pode-se perceber que, com relação à ME, a areia 

artificial possui valores maiores do que as britas. Isso indica que as substâncias componentes 

do agregado miúdo são mais densas se comparadas com os materiais graúdos. No que se refere 

à MU, a areia artificial também possui valores maiores do que os agregados graúdos, pois esse 

material possui um aspecto mais fino. Isso significa uma proximidade maior entre os grãos. 

Na Figura 20, com relação às cinzas, tanto a porção grossa quanto a fina possuem 

valores de ME e MU menores do que os agregados convencionais. Isso implica em uma leveza 

maior por parte dos materiais componentes desses resíduos ao se comparar com os outros 

agregados. A utilização das cinzas no concreto, por exemplo, pode implicar em uma mistura 

menos densa do que a habitual. Isso pode causar influências nas propriedades mecânicas, como 

a resistência à compressão. A respeito dos agregados reciclados de RCD, esses são os materiais 

alternativos que apresentam os maiores resultados, chegando a superar os materiais 

convencionais na ME seca. Isso pode ser reflexo da composição do RCD que apresentou, em 

sua maioria, fragmentos à base de cimento e rocha, os quais são materiais densos. Algo curioso 

é que o RCD 19 mm apresentou uma MU menor do que o RCD 12,5 mm, sendo que devia ser 

o contrário pelos vazios entre os fragmentos. Uma justificativa para isso é a heterogeneidade 

da composição desses agregados reciclados, em que o RCD 12,5 mm pode possuir partículas 

mais densas à base de rocha, por exemplo.  

Com relação aos resultados da Figura 21, pode ser destacado que a areia artificial 

possui o menor valor de absorção de água, enquanto a areia de RCD apresenta o menor índice 

de vazios. Isso mostra que esses agregados miúdos apresentam uma melhor coesão entre os 

seus grãos. Também é preciso mencionar o significativo teor de absorção de água da cinza 

grossa (16 %) em comparação aos demais valores. O motivo para isso devem ser os pequenos 

vazios presentes em cada um dos grãos dessa cinza (Figura 22). Esses vazios são decorrentes 

provavelmente do processo de queima do carvão mineral nas fornalhas da UTP. 

 

Figura 22 – Presença de vazios nos grãos da 

cinza grossa 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Os resultados referentes à granulometria estão presentes nas Figuras 23 (cinza 

pesada) e 24 (materiais convencionais e agregados reciclados de RCD). É importante destacar 

que, na Figura 23, foi inserida a curva da cinza in natura junto com o resumo da sua 

granulometria, além das porções grossa e fina. 

 

Figura 23 – Composição granulométrica da cinza pesada e suas frações, junto com o 

resumo da granulometria para a cinza completa 

 

Fonte: Silva (2017) 

 

Figura 24 – Composição granulométrica dos materiais convencionais e agregados reciclados de 

Resíduo de Construção e Demolição, junto com as faixas granulométricas para esses 

componentes 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

De acordo com a Figura 23, pode-se analisar que a cinza pesada in natura possui 

31 % de pedregulho e 42 % de areia fina, silte e argila em sua composição predominantemente. 

Dessa maneira, isso é uma evidência de que esse resíduo, ao ser incorporado na composição 

dos BIPs, pode vir a substituir a brita 19 mm ou a areia artificial, por exemplo. É possível 
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visualizar, na Figura 24, que a brita e o RCD 19 mm estão situados próximos da zona 9,5/25. 

Isso faz sentido, pois a Dimensão Máxima Característica (DMC) desses materiais (19 mm) está 

dentro dos limites dessa faixa. No caso da brita e do RCD 12,5 mm, este está mais afastado da 

zona 4,75/12,5 se comparado com o agregado convencional (brita 12,5 mm). A princípio, isso 

representa um problema em termos de distribuição granulométrica dos fragmentos do RCD 

12,5 mm no concreto. No entanto é preciso atentar para a combinação das curvas de todos os 

materiais da mistura. Por meio dessa combinação, a curva resultante pode estar inserida nas 

faixas especificadas para cada traço de concreto. Analisando a areia artificial, percebe-se que a 

curva está parcialmente fora da zona utilizável ou ótima, o que não é a situação ideal para o 

material. A questão é que a areia de RCD está posicionada quase que inteiramente dentro da 

zona ótima. Isso é vantajoso para a mistura desses dois agregados miúdos, pois a curva 

resultante vai se aproximar dos limites da zona utilizável.  

Após a combinação dos agregados componentes do concreto, a curva 

granulométrica resultante pode favorecer às propriedades mecânicas dos blocos. Isso, porque, 

a partir das proporções utilizadas para agregado graúdo e miúdo no traço, o índice de vazios do 

concreto pode diminuir. Esse é um fato que contribui para uma mistura de maior resistência 

teoricamente. 

 

2.4.2 Análise da dosagem dos materiais convencionais e alternativos 

 

Para que se possa visualizar melhor o efeito das substituições feitas pelas cinzas e 

pelos agregados reciclados de RCD, a Figura 25 ilustra as curvas granulométricas das misturas, 

em massa, dos materiais convencionais com os alternativos. 

 

Figura 25 – Curvas granulométricas das misturas dos materiais convencionais e alternativos 

 

Fonte: Autor (2020). 
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A respeito das mudanças ocorridas nos agregados individualmente, é possível fazer 

algumas constatações. Começando pela brita 19 mm, a substituição desse material por 20 % de 

cinza grossa fez o agregado graúdo se encaixar melhor na zona 9,5/25 de forma geral. O motivo 

é que esse resíduo, por ser menos graúdo, fez com que a mistura possuísse uma curva mais 

graduada. Com relação à areia artificial, a incorporação de 50 % de agregado reciclado de RCD 

trouxe benefícios, como inserir completamente a curva do agregado miúdo na zona utilizável. 

Isso aconteceu, devido à granulometria da areia de RCD estar situada quase que inteiramente 

dentro da zona ótima. 

De acordo com os traços de referência, em massa, REF-0,63 e REF-0,73, os 

mesmos podem ser inseridos da forma como foram escritos anteriormente. 

 

1,00 : 4,66 : 1,97 : 0,45 : 0,63 → Traço REF-0,63 

(Cimento : areia artificial : brita 12,5mm : brita 19mm : relação água/cimento) 
 

1,00 : 5,56 : 2,28 : 0,52 : 0,73 → Traço REF-0,73 

(Cimento : areia artificial : brita 12,5mm : brita 19mm : relação água/cimento) 
 

Ao verificar somente entre os agregados, é possível descobrir a proporção de cada 

componente, sendo 65,82 % (REF-0,63) e 66,51 % (REF-0,73) de areia artificial, 6,36 % (REF-

0,63) e 6,22 % (REF-0,73) de brita 19 mm, e 27,82 % (REF-0,63) e 27,27 % (REF-0,73) de 

brita 12,5 mm. Em paralelo, com essas proporções, foram utilizados os limites inferiores e 

superiores das zonas 4,75/12,5 (brita 12,5 mm); 9,5/25 (brita 19 mm) e utilizável (areia 

artificial). Isso foi feito para compor faixas granulométricas ponderadas para as misturas totais 

dos agregados. Com relação a essas misturas, foi feita uma curva combinada dos materiais 

presentes nos traços estudados, seguindo as proporções dos agregados. Os resultados podem 

ser vistos na Figura 26. 

 

Figura 26 – Curvas granulométricas das misturas totais dos agregados utilizados 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Pode-se visualizar que a curvas das misturas estão parcialmente inseridas nas faixas. 

Isso pode servir como objeto de estudo para modificações nas dosagens dos traços. A respeito 

da inserção das cinzas nos agregados, verifica-se que as curvas combinadas nos seis traços 

alternativos praticamente não apresentam diferenças significativas, com relação ao dos traços 

de referência. Devido à taxa de substituição das cinzas ser 20 %, previa-se que essa inserção 

dos resíduos não traria significativas mudanças do ponto de vista granulométrico, considerando 

a mistura total. Com relação à inserção dos agregados reciclados de RCD nos agregados, 

percebe-se que, nas menores peneiras, a curva está inserida totalmente dentro das faixas. Isso é 

bom para uma melhor compactação dos fragmentos dos materiais na produção do concreto 

alternativo. Pelo fato das taxas de substituição dos agregados reciclados de RCD serem de 50 %, 

pode-se observar que a curva com o uso desses materiais alternativos está mais afastada das 

outras misturas. Nesse caso, mudanças do ponto de vista granulométrico podem ter maiores 

impactos na produção do concreto e nas suas propriedades mecânicas. 

Também é importante destacar que, dependendo do formato das curvas 

granulométricas das misturas, esses fatores podem impactar na qualidade do acabamento dos 

blocos de concreto. Com isso, os BIPs fabricados posteriormente podem apresentar uma 

resistência à compressão abaixo do esperado. No caso desta pesquisa, os dois traços com RCD 

(50RCD-0,63 e 50RCD-0,73) apresentaram uma porcentagem retida acumulada maior, entre as 

peneiras de 10 mm e 0,3 mm, se comparada com as outras misturas. A maior presença de 

agregados graúdos pode ser prejudicial na produção de um concreto mais bem compactado, 

referente ao acabamento das suas partículas. Os BIPs resultantes das misturas com RCD podem 

apresentar um índice de vazios significativo, prejudicando os blocos do ponto de vista mecânico. 

Com isso, é importante que seja dada a devida atenção ao processo de dosagem do concreto, 

observando a influência que as granulometrias dos materiais componentes exercem nas 

características dos BIPs. 

 

2.5 Considerações Finais 

 

A partir dos resultados apresentados nesta pesquisa, com relação à cinza pesada, 

foram obtidas amostras superficiais. No caso, a densidade real desse resíduo foi igual a 2,35; 

umidade higroscópica de 0,10 %; limites de liquidez e de plasticidade não determinados, o que 

caracteriza o material como NP. Referente aos RCDs, estão sendo utilizados agregados 

reciclados de resíduo misto. Esses apresentaram teores de argila, cloreto e sulfato dentro dos 

limites das normativas.  
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A respeito das análises ambientais, sobre a cinza e a areia de RCD, ocorreram 

concentrações significativas do ânion fluoreto (F-) no ensaio de extrato lixiviado. No entanto, 

as taxas de substituição dos resíduos no concreto são de 20 % (cinza) e de 50 % (RCD). Assim, 

existe a possibilidade de ocorrer uma diminuição na velocidade de lixiviação das substâncias 

nocivas. Isso, porque o resíduo recebe a influência da energia de compactação advinda da 

máquina de vibro-prensa. No entanto, é preciso que sejam feitos testes específicos nos BIPs. 

Isso, pois o bloco contendo materiais alternativos em sua composição, a depender do nível de 

deterioração da peça por fatores externos, pode liberar contaminantes ao meio ambiente com 

maior facilidade, o que deve ser investigado.  

Na análise granulométrica, a cinza pesada in natura possuiu 31 % dos grãos acima 

de 4,8 mm e 42 % abaixo de 0,42 mm. Dessa forma, as cinzas foram separadas em duas frações 

utilizáveis, sendo a porção grossa (passante na peneira de 19,0 mm e retida na de 2,0 mm) e a 

fina (passante na peneira de 2,0 mm). A respeito do RCD, a areia desse resíduo apresentou uma 

curva granulométrica quase que inteiramente dentro da zona ótima. Com isso, é importante que 

seja dada uma maior atenção ao processo de dosagem do concreto, observando a influência que 

as granulometrias dos materiais componentes exercem no comportamento mecânico dos BIPs. 

Com relação aos agregados convencionais, a areia artificial possui valores de ME e 

de MU superiores do que as britas. Isso indica que os grãos componentes do agregado miúdo 

são mais densos e próximos entre si do que os materiais graúdos. Na granulometria dos 

materiais, percebeu-se que a brita 19 mm se encaixou melhor na zona 9,5/25. Já a brita     

12,5 mm se situou na zona 4,75/12,5, o que faz sentido, devido às dimensões desses materiais. 

No caso da areia artificial, constatou-se que podem ser testados agregados que se encontrem 

parcialmente fora das faixas. A justificativa para isso é que a mistura das granulometrias dos 

materiais para a fabricação dos BIPs pode favorecer às propriedades mecânicas dos blocos. 

A respeito dos teores de cinza adotados, optaram-se pelas seguintes substituições 

em massa: 20 % de brita 19 mm por cinza grossa; 20 % de areia artificial por cinza fina e 20 % 

de brita 19 mm e areia artificial por cinza grossa e fina, respectivamente. Isso originou seis 

composições alternativas, sendo três com a relação água/cimento de 0,63 e as outras três com 

essa relação de 0,73. Sobre o RCD, os teores de substituição adotados foram de 50 % em massa 

de brita 19 mm por RCD 19 mm; brita 12,5 mm por RCD 12,5 mm e areia artificial por areia 

de RCD. No total, foram usados dois traços de concreto com esses materiais alternativos, em 

que foi variada a relação água/cimento de 0,63 para 0,73. 

A próxima etapa da pesquisa consta no Capítulo 3 intitulado como “Análise das 

Propriedades de Blocos Intertravados de Pavimentos com Resíduos de Termelétrica e 
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Agregados Reciclados da Construção Civil”. Nesse capítulo, foram inseridas informações a 

respeito das características presentes no PI, das normativas que determinam o grau de qualidade 

dos BIPs e das diferenças entre concreto seco e plástico.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE BLOCOS INTERTRAVADOS 

DE PAVIMENTOS COM RESÍDUOS DE TERMELÉTRICA E AGREGADOS 

RECICLADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 

No que diz respeito à definição de PI, segundo a norma ABNT NBR 9781 (2013), 

essa estrutura é do tipo flexível. Pode-se colocar que as camadas pertencentes a esse pavimento 

são: reforço do subleito (opcional), sub-base, base e revestimento, o qual é constituído pelos 

BIPs, pela areia de assentamento e pelo material de rejuntamento. O revestimento é contido 

lateralmente, em geral, pelo meio-fio. A Figura 27 representa a estrutura típica de um PI. 

 

Figura 27 – Perfil das camadas do Pavimento Intertravado 

 

Fonte: Marchioni (2012). 

 

Atualmente, é importante destacar que o uso de PIs é bastante difundido em países 

europeus e pode ser conferido na Alemanha principalmente. Esse país, no caso, é o maior 

produtor mundial de BIPs, com mais de 200 milhões de metros quadrados por ano 

(FERNANDES, 2016). Na Holanda, provavelmente o segundo maior polo no mundo, de acordo 

com Fernandes (2016), foi criada uma peça que absorve a poluição do ar. Esse bloco é chamado 

de paver (termo referente aos BIPs) fotocatalítico, o qual recebe uma pintura de dióxido de 

titânio para possuir essa propriedade. Além disso, estudos feitos na Índia estão avaliando a 

influência de bactérias, como a Bacillus pasteurii, nas propriedades mecânicas no concreto 

usado em paver. Esses organismos, no caso, podem produzir carbonato de cálcio (CaCO3), o 

qual melhora a durabilidade e a resistência do concreto (SHARMA; PITRODA; RANA, 2017). 

Além dessas aplicações, Shackel (1988) comenta que, com uma dosagem apropriada, os BIPs 

podem ser mais duráveis, em um ambiente industrial, se comparados com os revestimentos de 
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pavimentos rígidos ou asfálticos. 

No que se refere à utilização de resíduos de termelétrica (cinza) ou da construção 

civil (RCD), um dos processos alternativos é a fabricação do BIP. No caso, o concreto utilizado 

nesses blocos é composto por materiais convencionais, como brita, areia e cimento. Dessa 

forma, existe a possibilidade de resíduos substituírem algum desses componentes, desde que 

sejam feitos os estudos necessários. Com relação à possibilidade do uso de materiais 

alternativos na composição dos BIPs, existem diversos agregados testados para esse fim. No 

âmbito nacional, como exemplos, podem ser citadas as pesquisas de Souza (2011), em que foi 

testada a adição de resíduos de óxido de alumínio (sínter) na composição do concreto. Também 

pode ser citado o estudo de Guerra (2014), no qual foi adicionado minério de ferro. Já no âmbito 

internacional, outros autores analisaram a incorporação dos seguintes materiais: fibra de aço 

(GUPTA; TIWARI, 2016) e agregados provenientes da reciclagem de blocos danificados 

(NATARAJA; DAS, 2006). Dessa forma, o uso de materiais alternativos, como substituto ao 

cimento ou aos agregados na fabricação de BIPs, pode produzir concretos do tipo seco de 

qualidade satisfatória. Assim, o uso de resíduos contribui, por exemplo, na redução da pressão 

sobre recursos naturais. 

 

3.2 Revisão Bibliográfica 

 

3.2.1 Diferenças entre o Concreto Seco e Plástico 

 

Os concretos estruturais, ou também chamados plásticos, caracterizam-se pelo 

significativo consumo de água de modo geral, o que é necessário para a adequada hidratação 

do cimento. Com isso, é obtida uma mistura plástica e de consistência conveniente capaz de ser 

adensada sem maiores problemas. Essa característica permite que esses concretos sejam 

aplicados com certa facilidade. Nesse caso, a retirada do ar aprisionado às misturas é feita por 

meio de equipamentos simples, como vibradores de imersão (OLIVEIRA, 2004). 

Um parâmetro que pode ser empregado na dosagem de concretos plásticos é a 

porcentagem de água/materiais secos (teor de umidade). Na prática, Petrucci (1993) considera 

que a quantidade de água total empregada por unidade de volume de concreto não é modificada. 

Para isso acontecer, devem ser usados os mesmos materiais e as mesmas proporções entre os 

agregados graúdos e miúdos nos traços. Dessa forma, é apresentada a Figura 28, a qual ilustra 

a variação do traço de 1 : 1 : 2 para 1 : 3 : 6 (cimento : agregado miúdo : agregado graúdo) em 

uma determinada trabalhabilidade. Nota-se que a quantidade de água é mantida constante 
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praticamente. 

 

Figura 28 – Percentuais dos materiais no volume do 

concreto plástico 

 

Fonte: Petrucci (1993). 

 

Apesar dos campos de aplicação para concreto plástico, esse apresenta deficiências 

que podem dificultar o seu uso a depender da sua finalidade em uma obra. Dessa forma, 

surgiram os chamados concretos especiais, com propriedades distintas e bem definidas e, dentre 

eles, o tipo seco, empregado na fabricação de BIPs. Na Figura 29, podem ser observadas as 

composições para diferentes tipos de concreto. No entanto, é importante mencionar que o 

conteúdo presente nessa figura pode não corresponder à realidade em todos os casos. 

 

Figura 29 – Composição dos materiais para diferentes tipos de concreto 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Hüsken e Brouwers (2008). 
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Conforme Marchand et al. (1996), o concreto seco pode ser definido com uma 

mistura com consistência superior aos concretos usuais. Isso, devido à menor quantidade de 

água empregada, o que se deve à necessidade de desforma imediata. Essa característica o torna 

um concreto de slump-zero, sendo necessário o uso de máquinas especiais para fins de 

compactação. No caso dos BIPs, são utilizados equipamentos capazes de vibrar e comprimir 

simultaneamente (máquinas de vibro-prensa), com o objetivo de proporcionar às misturas um 

alto grau de compacidade. 

Segundo Rodrigues (1984), as leis que explicam as propriedades mecânicas dos 

concretos secos nem sempre se assemelham com as misturas de consistência plástica. Por se  

tratar de um concreto com baixo teor de água, a relação água/cimento não é o fator 

preponderante da porosidade das peças. No caso, inserir maiores quantidade de água pode 

melhorar a trabalhabilidade da mistura de forma significativa. Com isso, ao ser fixado um traço 

e uma energia de compactação, com o aumento da massa de água na mistura, pode-se conseguir 

uma redução na porosidade total. Dessa forma, pode ser aumentada a resistência à compressão, 

por exemplo, e a Figura 30 ilustra esse comportamento pela curva de Abrams. 

 

Figura 30 – Curva de Abrams para concretos secos e plásticos 

 

Fonte: Oliveira (2004). 

 

3.2.2 Processo produtivo vibro-prensado 

 

Para descrever o processo produtivo, foi inserida a Figura 31 que apresenta o 

fluxograma das etapas mais importantes. Esse fluxograma foi elaborado com base nas 

observações das metodologias aplicadas por algumas empresas, na cidade de São Paulo, para a 

fabricação de Blocos Intertravados de Pavimentos. 
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Figura 31 – Fluxograma descritivo do processo de fabricação de Blocos 

Intertravados de Pavimentos por vibro-prensagem 

 

Fonte: Marchioni (2012). 

 

Sem considerar a variação da máquina utilizada, Dowson (1998) comenta que a 

distribuição granulométrica dos agregados e o tipo de cimento adotado afetam a qualidade dos 

BIPs diretamente. O processo de formulação (dosagem) dos materiais para a fabricação de 

concretos secos é uma etapa importante, pois a baixa quantidade de água pode impedir o uso 

da mistura. Já o uso de água em excesso pode comprometer a resistência e o acabamento dos 

BIPs. Para exemplificar, a Figura 32 apresenta um caso de BIPs moldados com uma quantidade 

de água além do necessário. 

 

Figura 32 – Bloco produzido a partir de 

concreto com excesso de água 

 

Fonte: Pagnussat (2004). 

 

De acordo com Dowson (1998), a variação do conteúdo de água, além de afetar a 

textura, resistência e durabilidade, possui influência sobre a cor dos BIPs. É importante que a 

mistura seja consistente e distribua todos os materiais no misturador da máquina de vibro-

prensa. Esse equipamento deve ser alimentado com 60 % a 75 % da sua capacidade. Sendo 
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assim, a moldagem consiste em preencher as fôrmas da máquina com concreto e compactá-lo. 

Caso haja inconsistência na realização dessa etapa, a densidade dos BIPs poderá variar após a 

compactação. Apesar de existirem normas para a execução dos testes de qualidade, podem 

ocorrer variações que influenciem a qualidade do produto final. 

 

3.2.3 Prescrições normativas dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

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 ser utilizada na confecção do concreto (AMADEI, 2011). 

De acordo com Altoé (2012), a maioria das especificações mundiais estabelece a 

resistência à compressão para BIPs no intervalo de 35 MPa a 55 MPa, independentemente do 

método utilizado para o ensaio. Os valores expressivos dessa resistência adotados por parte das 

normas vêm sendo questionado por inúmeros pesquisadores. Segundo Shackel (1990), uma alta 

resistência dos pavers não é necessária para garantir um bom desempenho dos pavimentos. Essa 

afirmação foi feita após serem realizadas uma série de testes em pistas experimentais com BIPs 

de resistência variando entre 25 MPa e 55 MPa. A questão é que existem normatizações que 

são mais brandas nesse aspecto, com relação à norma brasileira, por exemplo. Dessa forma, 

está inserida a Tabela 11 que mostra as especificações de diferentes países no que se refere à 

resistência à compressão para BIPs. 

 

Tabela 11 – Limites aceitáveis de resistência à compressão para Blocos Intertravados de 

Pavimentos  

Normas 

(Países de origem) 
Tipo de solicitação 

Tipo de 

variável 

Limite 

admissível 

(MPa) 

ABNT  

NBR 9781 (2013) 

(Brasil) 

Veículos especiais ou cargas 

que produzem acentuados 

efeitos de abrasão 
Valor 

característico 

≥ 50,0  

Veículos comerciais de linha ≥ 35,0  

ASTM  

C936 (2018) 

(Estados Unidos) 

Qualquer tipo de tráfego 
Valor médio ≥ 55,0  

Valor individual ≥ 50,0  

CSA 

A231.2 (2014) 

(Canadá) 

Qualquer tipo de tráfego 
Valor médio ≥50,0  

Valor individual ≥ 45,0  

→CONTINUA 
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Tabela 11 – Limites aceitáveis de resistência à compressão para Blocos Intertravados de 

Pavimentos  

Normas 

(Países de origem) 
Tipos de solicitações 

Tipos de 

variáveis 

Limites 

admissíveis 

(MPa) 

TSABS 

SANS 1058 (2012) 

(África do Sul) 

Tráfego severo, onde o 

carregamento por roda é maior 

do que 30 kN 
Valor 

característico 

≥ 35,0  

Veículos leves ≥ 25,0  

SA 

AS/NZS 4456.4 (2003) 

(Austrália) 

Veículos especiais ou cargas 

que produzem acentuados 

efeitos de abrasão Valor 

característico 

≥ 60,0  

Veículos leves ≥ 25,0  

Ciclovias e estacionamentos ≥ 15,0  

CNS  

GB 28635 (2012) 

(China) 

Qualquer tipo de tráfego 
Valor médio ≥ 30,0  

Valor individual ≥ 25,0 

SLSI 

SLS 1425-1 (2011) 

(Sri Lanka) 

Veículos pesados 
Valor médio ≥ 50,0  

Valor individual ≥ 40,0  

Veículos comerciais 
Valor médio ≥ 30,0  

Valor individual ≥ 25,0  

Calçadas para pedestres 
Valor médio ≥ 15,0  

Valor individual ≥ 12,0 

→CONCLUSÃO 

Fonte: Autor (2020). 

 

A partir da tabela anterior, percebe-se que as normas americana e canadense 

possuem critérios de aceitação para BIPs mais rígidos do que as outras normativas citadas. O 

motivo para isso é que os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, são países, onde o clima 

propicia temperaturas negativas. Isso pode levar à existência de gelo nas estradas. Segundo 

Rodrigues (1984), fatores referentes à durabilidade dos BIPs influenciam na fixação da 

resistência mínima das peças. Assim, regiões de baixas temperaturas com problemas de gelo e 

degelo nos PIs especificam valores mínimos mais elevadas normalmente. 

De acordo com Fioriti (2002), a norma brasileira ABNT NBR 9781 (2013) possui 

valores mínimos exigidos que fazem com que os pavers suportem resistências elevadas. A 

questão é que não são levados em consideração outros usos em que as sobrecargas são pequenas, 

como calçadas, praças e ciclovias. Comparadas às normas de países, como África do Sul e 

Austrália, esses apresentam condições climáticas semelhantes ao Brasil. Assim, levando-se em 

conta a experiência desses dois países com PIs, seria exequível aceitar recomendações 
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semelhantes aos procedimentos deles. 

Com relação à absorção de água, essa propriedade está diretamente ligada à 

porosidade do concreto. Dessa forma, quanto menor a absorção de água, menor a porosidade, 

assim, a tendência de se obter uma melhor resistência é maior. Dada a importância da 

determinação da absorção de água para BIPs, tanto as normas nacionais quanto as internacionais 

fixam valores máximos, conforme é mostrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Limites aceitáveis de absorção de água para Blocos Intertravados de Pavimentos 

Normas (Países de origem) Tipos de variáveis Limites admissíveis (%) 

ABNT NBR 9781 (2013) 

(Brasil) 

Valor médio ≤ 6,0 

Valor individual ≤ 7,0 

ASTM C936 (2018) 

(Estados Unidos) 

Valor médio ≤ 5,0 

Valor individual ≤ 7,0 

CEN EN 1338 (2003) 

(União Europeia) 

Valor médio ≤ 6,0 

Valor individual ≤ 6,0 

NBN B 21-311 (2006) 

(Bélgica) 

Valor médio ≤ 5,0 

Valor individual ≤ 5,5 

CNS GB 28635 (2012)  

(China) 

Valor médio ≤ 6,5 

Valor individual ≤ 6,5 

BIS IS 15658 (2006)  

(Índia) 

Valor médio ≤ 6,0 

Valor individual ≤ 7,0 

Fonte: Autor (2020). 

 

A partir da tabela anterior, percebe-se que, ao comparar as normas citadas, os 

requisitos exigidos são relativamente próximos. Isso indica que as condições climáticas de um 

país não serviram como um indicativo para mensurar o impacto que a absorção de água teria na 

durabilidade dos BIPs. 

A respeito de outras propriedades dos blocos, como o Módulo de Elasticidade 

(MDE) e o coeficiente de Poisson, essas não são sequer abordadas nas normativas consultadas 

nesta pesquisa. O motivo para isso é que, na avaliação dos BIPs, somente são consideradas 

propriedades convencionais do concreto, como a resistência à compressão e absorção de água. 

É importante que, com o avanço das pesquisas referentes ao uso de BIPs em PIs para fins de 

dimensionamento, possam ser utilizados programas que levem em consideração um conjunto 

maior de propriedades mecânicas do concreto utilizado nos blocos. Além disso, é necessário 

que sejam avaliados os defeitos que podem ocorrer no PI ao longo da sua vida útil. Por exemplo, 

a ocorrência de afundamentos nesse tipo de pavimento está relacionado com a deformação 
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permanente presente nas camadas granulares da estrutura, como a base e a sub-base. Para 

entender esse defeito, é preciso que sejam investigados as tensões, decorrentes da ação do 

tráfego, no PI. O uso de programas que utilizem o Método dos Elementos Finitos (MEF), por 

exemplo, pode contribuir para um melhor entendimento das forças presentes no pavimento. 

Assim, podem ser feitas análises mais confiáveis que informem a possibilidade de 

comercialização dos BIPs a depender da área de aplicação dos blocos de concreto. 

 

3.2.4 Utilização de Cinzas de Termelétrica em Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

As cinzas representam um tipo de resíduo que pode ter várias origens, seja da 

queima do carvão mineral, do bagaço da cana-de-açúcar ou da casca de arroz. Isso evidencia 

que existem diversas formas de elaboração de pesquisas com fins de reutilização das cinzas. O 

presente trabalho será focado nas cinzas oriundas de usinas termelétricas. Assim, serão 

apresentados trabalhos, nos quais foram utilizados esse resíduo para a produção do concreto 

utilizado na fabricação de BIPs. Serão evidenciados os resultados referentes à Resistência à 

Compressão Simples (RCS), visto que é uma das propriedades mais importantes e presentes 

nas especificações das normativas que avaliam o comportamento mecânico dos pavers. 

 

3.2.4.1 Escopo internacional 

 

No trabalho de Erandi, Sakunthala e Udamulla (2013), realizado em Sri Lanka, foi 

testada cinza pesada, proveniente da Usina Termelétrica de Lakvijaya, no concreto utilizado em 

BIPs. Sobre os outros componentes para a produção do concreto, além do cimento e da água, 

foi usada rocha britada (tamanho nominal de 20 mm) como agregado graúdo e areia de rio como 

agregado miúdo. Com relação à massa específica, o resultado desses dois materiais foi de   

2,78 g/cm³, enquanto a cinza pesada apresentou o valor de 2,08 g/cm³.  

No total, foram utilizados cinco traços, sendo um de referência e quatro alternativos. 

As cinzas substituíram a areia de rio (agregado miúdo) nos teores de 25 %, 50 %, 75 % e 100 

% em massa. Em todas as misturas, a relação agregado/cimento foi de 3,5, enquanto a relação 

água/cimento foi de 0,5. Referente aos blocos de concreto, foram moldados BIPs tipo I (formato 

retangular) com as seguintes dimensões: 22 cm ×  11 cm ×  8 cm (comprimento ×  largura ×

 espessura). Os resultados do ensaio de RCS aos 7 e 28 dias de cura dos BIPs estão inseridos na 

Figura 33. 
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Figura 33 – Variação da Resistência à Compressão Simples média de acordo 

com os teores de cinza pesada 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Erandi, Sakunthala e Udamulla (2013). 

 

A partir dos dados da figura anterior, pôde-se observar que os concretos alternativos 

apresentaram valores inferiores, com relação ao traço de referência. O motivo disso pode estar 

relacionado com o fato da cinza pesada ser um material com menos aderência se comparada 

com a areia de rio. Isso pode provocar uma ligação mais fraca do resíduo com os constituintes 

do concreto. Além disso, a cinza pesada possui uma estrutura porosa, o que pode contribuir para 

uma menor resistência dos blocos de concreto.  

Com relação às especificações, a norma SLS 1425-1 (2011) da Sri Lanka Standards 

Institution (SLSI), válida em Sri Lanka, informa uma RCS média mínima de 15 MPa para BIPs. 

Dessa forma, aos 28 dias, todos os blocos atenderam a essa especificação. Além disso, o 

resultado dos BIPs com o teor de 25 % permite que esses blocos alternativos possam ser 

utilizados em vias com tráfego composto por veículos pesados. Isso, pois a RCS média foi 

superior a 50 MPa, o que valoriza essa substituição parcial. Os motivos para os resultados 

significativos de RCS em todas as misturas utilizadas podem ser atribuídos à compactação 

eficiente do concreto durante a fabricação dos BIPs. Isso está relacionado a um melhor 

acabamento das partículas do concreto. Além disso, o processo de cura dos blocos foi feito em 

um tanque de água, contribuindo para o nível de umidade do concreto não diminuir. Com isso, 

as reações de hidratação do cimento não foram prejudicadas de forma significativa, o que foi 

vantajoso para aumentar a RCS das peças de concreto.   

Outro trabalho inserido no escopo internacional é a pesquisa de Senaratna et al. 

(2013), realizado em Sri Lanka, em que também foi testada a inserção de cinza pesada, oriunda 

da Usina Termelétrica de Lakvijaya, no concreto utilizado em BIPs. A respeito dos outros 

componentes para a produção do concreto, além do cimento e da água, foi utilizada areia de rio 
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como agregado miúdo. Com relação ao módulo de finura e à massa específica, os resultados da 

areia foram de 4,86 e 2,72 g/cm³, respectivamente, enquanto a cinza pesada apresentou os 

valores de 3,08 e 2,10 g/cm³, respectivamente. Ou seja, além do resíduo ser mais leve do que o 

agregado convencional, o material alternativo é mais fino do ponto de vista granulométrico. 

No total, foram testados três traços, sendo um de referência e dois alternativos. As 

cinzas substituíram a areia de rio (agregado miúdo) nos teores de 10 % e 20 % em massa. Em 

todas as misturas, a relação areia/cimento foi de 2,0. A respeito dos blocos de concreto, foram 

moldados BIPs tipo I (formato retangular) com as seguintes dimensões: 20 cm × 10 cm × 7 cm 

(comprimento × largura × espessura). Os resultados do ensaio de RCS aos 7 e 28 dias de cura 

dos blocos de concreto estão presentes na Figura 34. 

 

Figura 34 – Valores de Resistência à Compressão Simples média de acordo com 

os períodos de cura e teores de cinza pesada 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Senaratna et al. (2013). 

 

Com os resultados obtidos, pôde-se observar que os concretos alternativos 

apresentaram valores inferiores, com relação ao traço de referência. O motivo do decréscimo 

no valor da RCS pode estar relacionado com o fato da cinza pesada não ser um material tão 

resistente quanto à areia de rio. Além disso, devido ao resíduo ser mais fino do que a areia de 

rio, fez com que o acabamento das partículas do concreto não fosse tão eficiente quanto à 

mistura de referência.  

A respeito das especificações, a norma SRSI SLS 1425-1 (2011), válida em Sri 

Lanka, informa uma RCS média mínima de 15 MPa para BIPs. Dessa forma, aos 28 dias, todos 

os blocos atenderam a essa especificação, o que valoriza o uso dos teores de 10 % e 20 % de 

cinza pesada. Além disso, a utilização do resíduo proporcionou um menor custo de fabricação 

das peças de concreto, o que é vantajoso do ponto de vista econômico para eventuais aplicações 
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em obras reais de PI.  

Por fim, pode-se comentar a respeito da pesquisa de Antoni et al. (2017), realizada 

na Indonésia, na qual foram formulados três traços de referência e seis misturas alternativas 

com o uso de cinza pesada. O resíduo foi obtido da Usina Termelétrica de Paiton para a 

fabricação de BIPs. Nesse caso, como estão sendo analisados alguns traços de referência, é 

importante que as proporções, em massa, de todas as misturas sejam apresentadas (Tabela 13). 

A respeito da cinza pesada, essa substituiu o agregado miúdo (areia retirada de uma pedreira) e 

foram utilizados dois tipos de resíduo: material passante na peneira de 2 mm (cinza tipo I) e de 

5 mm (cinza tipo II). Com relação à massa unitária e à massa específica, os resultados da areia 

foram de 1598 kg/m³ e 2,72 g/cm³, respectivamente, enquanto a cinza tipo I apresentou os 

valores de 1328 kg/m³ e 2,33 g/cm³, respectivamente. Referente à cinza tipo II, essa apresentou 

os seguintes dados: 1382 kg/m³ (massa unitária) e 2,26 g/cm³ (massa específica). Sobre os 

blocos de concreto, foram moldados BIPs tipo I (formato retangular). Os resultados dos ensaios 

de RCS aos 7 e 28 dias de cura das peças estão expostos na Figura 35. 

 

Tabela 13 – Proporções das misturas utilizadas nos traços de concreto em massa 

Misturas 
Proporções nos traços de concreto em massa 

Cimento Areia Cinza tipo I Cinza tipo II 

Ref. 1 1 3 – – 

Ref. 2 1 4 – – 

Ref. 3 1 5 – – 

Alt. 1 1 – 3 – 

Alt. 2 1 – 4 – 

Alt. 3 1 – 5 – 

Alt. 4 1 – – 3 

Alt. 5 1 – – 4 

Alt. 6 1 – – 5 

Fonte: Traduzido e adaptado de Antoni et al. (2017). 
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Figura 35 – Valores de Resistência à Compressão Simples média para as misturas 

de referência e alternativas 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Antoni et al. (2017). 
 

Pelos dados obtidos, pode-se inferir que, para os traços de referência, o acréscimo 

de areia não provocou um aumento da resistência aos 28 dias de cura. Isso pode ser justificado 

pelo teor de argamassa (cimento + areia) se tornar menos concentrado com cimento, por 

exemplo. Com relação aos traços alternativos, o uso das cinzas tipo II (passante na peneira de 

5 mm) forneceu os resultados mais expressivos. Um motivo para isso é que esse resíduo possui 

menor área superficial com maior tamanho de partícula se comparado com a cinza tipo I 

(passante na peneira de 2 mm). Assim, o uso de combinações granulométricas das cinzas 

pesadas pode incrementar a resistência dos blocos. 

Sobre as especificações, a norma SNI 03-0691 (1996) da Badan Standarisasi 

Nasional (BSN), válida na Indonésia, informa uma RCS média mínima de 10 MPa para BIPs. 

Dessa forma, aos 28 dias, todos os blocos atenderam a essa especificação, o que valoriza o uso 

de diferentes porções da cinza pesada. Além disso, os BIPs dos traços de referência podem ser 

utilizados em rodovias. Isso, pois a RCS média foi superior ou igual a 40 MPa. 

 

3.2.4.2 Escopo nacional 

 

No trabalho de Silva (2017), foi testada cinza pesada, proveniente da UTP, no 

concreto utilizado em BIPs. Com relação à cinza pesada, o resíduo foi separado em duas 

frações: material passante na peneira de 19,0 mm e retido na de 2,0 mm (cinza tipo I) e passante 

na peneira de 2,0 mm (cinza tipo II). A respeito dos outros componentes para a produção do 

concreto, além do cimento e da água, foram utilizadas areia natural e artificial como agregados 

miúdos e britas 19 mm e 12,5 mm como agregados graúdos. Esses quatro últimos materiais são 
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de origem fonolítica e foram obtidos por meio de uma empresa mineradora na RMF. 

Foram utilizados três traços, sendo um de referência (TR) e dois alternativos (T1 e 

T2). Com relação a esses últimos, as cinzas tipo I substituíram 10 % da massa da brita 19 mm 

(agregado graúdo) na primeira composição alternativa (T1). As cinzas tipo II substituíram    

10 % da massa total de areia (agregado miúdo) no outro traço (T2). Nas misturas TR e T1, a 

relação água/cimento foi de 0,85, enquanto, na mistura T2, essa mesma relação foi de 0,94. 

Referente aos blocos de concreto, foram moldados BIPs tipo I (formato retangular) com as 

seguintes dimensões: 20 cm  × 10 cm  ×  6 cm (comprimento  ×  largura  ×  espessura). Os 

resultados do ensaio de RCS aos 7 e 28 dias de cura dos blocos estão inseridos na Figura 36. 

 

Figura 36 – Valores de Resistência à Compressão Simples característica de 

acordo com a fração da cinza utilizada 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2017). 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível verificar que o concreto do traço T1 é o 

que mais se aproxima do traço de referência, com relação à RCS. No entanto, uma questão a 

ser considerada é que, no ensaio de RCS, os resultados do traço alternativo T2 aos 7 e 28 dias 

de cura foram inferiores ao traço de referência. Sobre isso, pode-se colocar que o 

intertravamento das cinzas do tipo II com os demais agregados pode não ter sido tão eficiente. 

Também, a própria resistência do resíduo pode ser inferior aos outros materiais convencionais. 

Nesse caso, pode ser investigado o tipo de compactação no concreto, pois o processo mais 

adequado para a confecção de blocos é o uso de uma máquina de vibro-prensa. Esse 

equipamento consegue compactar o concreto mesmo em estado seco. Na ausência dessa 

máquina, foi utilizada uma mesa para índice de consistência de argamassa. Isso pode ter feito 

o concreto não ser compactado adequadamente. 

Sobre o requisito de mínimo de 35 MPa da norma ABNT NBR 9781 (2013), que é 

o valor de resistência característica a ser apresentado pelos BIPs aos 28 dias de cura, esse limite 

pode ser analisado. A questão é que os BIPs dessa pesquisa não atingiram a RCS mínima 
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requerida. No entanto, as normas vigentes específicas para BIPs de outros países apresentam 

especificações menos rigorosas para o ensaio de RCS. Conforme já foi escrito, na África do 

Sul, a norma SANS 1058 (2012) da The South African Bureau of Standards (TSABS) define 

que os valores mínimos exigidos para a RCS característica são 25 MPa para veículos leves. Na 

Austrália, a norma AS/NZS 4456.4 (2003) da Standards Australia (SA) define que os valores 

mínimos para a RCS característica são de 15 MPa para ciclovias e estacionamentos. Percebe-

se que a norma brasileira apresenta critérios que podem ser revistos, a fim de ampliar o uso de 

blocos de concreto voltados para a pavimentação. Contudo, estima-se que seja possível fabricar 

BIPs com resistência superior a 35 MPa, desde que sejam feitas modificações no traço de 

referência. Uma hipótese é diminuir o consumo de areia, para que a quantidade de finos chegue 

a um maior equilíbrio com a presença dos agregados graúdos. 

Outro trabalho inserido no escopo nacional é a pesquisa de Alcantara (2018), em 

que foram formulados seis traços, sendo um de referência (TR) e cinco alternativos com o uso 

de cinza pesada da UTP para a fabricação de BIPs. Além do cimento e da água, também foram 

utilizadas areia natural e “pó de brita” como agregados miúdos e britas 19 mm e 12,5 mm como 

agregados graúdos. Esses quatro últimos materiais são de origem fonolítica e foram obtidos por 

meio de uma empresa mineradora na RMF. Com relação à cinza pesada, foi utilizada a porção 

passante na peneira de 4,75 mm e retida na de 0,15 mm. O resíduo substituiu o agregado miúdo, 

denominado “pó de brita”, nos teores, em massa, de 10 % (T10), 20 % (T20), 30 % (T30), 40 % 

(T40) e 50 % (T50). Em todas as misturas, a relação água/cimento foi de 0,42. Sobre os blocos 

de concreto, foram moldados BIPs tipo I (formato retangular) com as seguintes dimensões:   

20 cm × 10 cm × 10 cm (comprimento × largura × espessura). Os resultados do ensaio de RCS 

dos blocos estão inseridos na Figura 37. 

 

Figura 37 – Valores de Resistência à Compressão Simples característica de acordo 

com o traço de concreto utilizado 

 

Fonte: Adaptado de Alcantara (2018). 
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cinza em todos os teores de substituição, em comparação ao traço de referência nos períodos de 

cura testados. No entanto, aos 28 dias, observa-se um maior incremento da resistência para os 

BIPs dos traços T10, T20, T30 e T40, em relação ao tempo de cura de 7 dias. Esse fato pode 

ser atribuído ao indicativo potencial de pozolanicidade das cinzas pesadas. Isso pode levar a 

um ganho maior de resistência a idades superiores a 28 dias. Sobre o requisito de mínimo de 35 

MPa da norma ABNT NBR 9781 (2013), os BIPs dessa pesquisa não atingiram a RCS mínima 

requerida. No caso, é recomendável que os blocos com cinza pesada sejam utilizados em 

calçadas, passeios públicos, praças e obras de urbanização em geral, a fim de aumentar a gama 

de aplicações voltadas aos BIPs com menores resistências. 

 

3.2.5 Utilização de Agregados Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição em Blocos 

Intertravados de Pavimentos 

 

O RCD, assim como já foi escrito no Capítulo 2, consiste em um tipo de material 

que pode ser reutilizável ou reciclável como agregado. Além disso, esse resíduo pode ser 

proveniente de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil. Dessa 

forma, o RCD pode ser obtido do beneficiamento de resíduos de tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto, solo, rocha, madeira, entre outros. Tendo em vista essas informações, serão 

apresentados trabalhos, nos quais foi utilizado agregado reciclado de RCD para a produção do 

concreto utilizado na fabricação de BIPs. Tais como as pesquisas que utilizaram cinzas em 

blocos de concreto, serão evidenciados os resultados referentes à RCS. O motivo é que essa é 

uma das propriedades convencionais que devem ser testadas para verificar se os pavers estão 

de acordo com as normativas. 

 

3.2.5.1 Escopo internacional 

 

Na pesquisa de Tapas et al. (2018), na Índia, foi testada a inserção de agregado 

reciclado de resíduo misto no concreto utilizado em BIPs. Nesse caso, foram aplicados cinco 

traços, sendo um de referência e quatro alternativos. O agregado reciclado de RCD substituiu a 

areia (agregado miúdo) nos teores de 20 %, 40 %, 60 % e 80 % em massa. Em todas as misturas, 

a relação água/cimento foi de 0,63.  

A respeito das peças de concreto, foram utilizados moldes com 401,3 cm² de área 

da base e 5,9 cm de espessura, o que pode ser visto na Figura 38. Os resultados do ensaio de 

RCS dessas peças aos 28 dias de cura estão presentes na Figura 39. 
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Figura 38 – Formato da 

peça de concreto 

 

Fonte: Tapas et al. (2018). 
 

Figura 39 – Valores de Resistência à Compressão Simples característica 

de acordo com os teores de agregado reciclado 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Tapas et al. (2018). 

 

Com os resultados obtidos, pode-se constatar que o teor de substituição de 40 % 

apresentou o melhor resultado de RCS para os BIPs alternativos, sendo, assim, superior ao traço 

de referência. Dessa forma, a inclusão do agregado reciclado de RCD na composição do 

concreto pode ser benéfica. O motivo para isso é que o agregado reciclado, devido a sua 

granulometria e composição, pode preencher os vazios no interior dos blocos com mais 

eficiência e apresentar uma rigidez benéfica à RCS. A questão é que, ao aumentar o teor de 

agregado reciclado, a resistência começa a diminuir em certo ponto, em que o teor de 80 % 

apresentou o menor resultado. No entanto, os resultados de resistência à compressão para todas 

as misturas foi acima de 40 MPa, o que é significativo. Isso demonstra que a inserção de 

agregado reciclado de RCD trouxe benefícios ao concreto do ponto de vista técnico. Com 

relação às especificações, a norma indiana IS 15658 (2006) da Bureau Indian Standard (BIS) 

informa uma RCS mínima de 30 MPa para BIPs. Dessa forma, aos 28 dias, todos os blocos 

atenderam a essa especificação, o que incentiva futuras aplicações de agregados reciclados na 
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composição das peças de concreto.  

Também pode-se comentar a respeito da pesquisa de Darshika e Udamulla (2016), 

realizada em Sri Lanka, em que foram formulados cinco traços, sendo um de referência e quatro 

alternativos. O agregado reciclado de RCD misto foi obtido por meio do Construction and 

Waste Management (COWAM) em Galle, Sri Lanka. Sobre os outros componentes para a 

produção do concreto, além do cimento e da água, foi usada rocha britada (tamanho nominal 

de 20 mm) como agregado graúdo e areia de rio como agregado miúdo. Com relação à massa 

específica, os resultados desses dois materiais foram de 2,73 g/cm³ (agregado graúdo) e 2,74 

g/cm³ (agregado miúdo), enquanto o agregado reciclado apresentou o valor de 2,30 g/cm³.  

No caso, o agregado reciclado de resíduo misto substituiu a areia de rio (agregado 

miúdo) nos teores de 25 %, 50 %, 75 % e 100 % em massa. Em todas as misturas, a relação 

agregado/cimento foi de 3,5, enquanto a relação água/cimento foi de 0,5. Referente aos blocos 

de concreto, foram moldados BIPs tipo I (formato retangular) com as seguintes dimensões:   

22 cm × 11 cm × 8 cm (comprimento × largura × espessura). Os resultados do ensaio de RCS 

dos blocos aos 7, 14 e 28 dias de cura estão expostos na Figura 40. 

 

Figura 40 – Valores de Resistência à Compressão Simples média para as misturas testadas 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Darshika e Udamulla (2016). 
 

Pelos dados obtidos, pode-se inferir que a mistura alternativa, com o uso de 50 % 

de agregado reciclado de RCD no lugar da areia de rio, apresentou a maior RCS aos 28 dias. 

Isso é um indício de que a inserção do agregado reciclado foi benéfica para o concreto. Além 

disso, a taxa de incremento da resistência dos 7 aos 28 dias no traço com 50 % de agregado 

reciclado de RCD também foi a maior (44,4 %). Esse é um aspecto a ser destacado. Por outro 
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valores de RCS elevados. Com relação às especificações, a norma SLSI SLS 1425-1 (2011), 

válida em Sri Lanka, informa uma RCS mínima de 15 MPa para BIPs. Dessa forma, aos 28 

dias, todos os blocos atenderam a essa especificação. Além disso, os resultados dos BIPs 

permitem que esses blocos possam ser utilizados em vias com tráfego composto por veículos 

comerciais. Isso, pois a RCS média foi superior a 30 MPa, o que valoriza o estudo realizado. 

Isso pode servir de estímulo para a comercialização de BIPs produzidos a partir de materiais 

alternativos, como agregados reciclados de RCD. 

 

3.2.5.2 Escopo nacional 

 

No trabalho de Francisco, Souza e Teixeira (2019), foi testado agregado reciclado 

de resíduo misto, com a presença de fragmentos de concreto, cerâmica e argamassa. Esse 

material alternativo foi proveniente da cidade de Presidente Prudente no estado de São Paulo. 

No caso, o material foi usado para a fabricação de BIPs, assim, foram aplicados seis traços de 

concreto, sendo um de referência e cinco alternativos. Com isso, o agregado reciclado de RCD 

substituiu a brita (agregado graúdo) nos teores de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % e 100 % em massa. 

Em todas as misturas, a relação água/cimento foi de 0,38. Com relação à massa unitária e à 

massa específica dos materiais componentes, os resultados da brita foram de 1,55 g/cm³ e   

3,07 g/cm³, respectivamente, enquanto o agregado reciclado apresentou os valores de      

1,22 g/cm³ e 2,72 g/cm³, respectivamente.   

Na primeira fase da pesquisa, foram moldados Corpos-de-Prova (CPs) cilíndricos 

com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura para cada um dos traços. Esses CPs foram submetidos 

ao ensaio de RCS e as duas misturas com os melhores resultados foram utilizadas na segunda 

fase do trabalho. Na nova fase, foram moldados BIPs tipo I (formato retangular) com dimensões 

de 24 cm × 14 cm × 8 cm (comprimento × largura × espessura) para os dois traços escolhidos. 

Esses blocos foram submetidos novamente ao ensaio de RCS para analisar o comportamento 

do concreto em dois formatos diferentes. Os resultados do ensaio de RCS aos 7 e 28 dias de 

cura estão inseridos na Figura 41. 
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Figura 41 – Valores de Resistência à Compressão Simples de acordo com a taxa de agregado 

reciclado aplicada 

  
(a) Resistência à Compressão Simples média para os 

Corpos-de-Prova cilíndricos 

(b) Resistência à Compressão Simples 

característica para os blocos 

Fonte: Adaptado de Francisco, Souza e Teixeira (2019). 

 

A partir dos resultados na Figura 41 (a), houve uma diminuição contínua na 

resistência mecânica do concreto com o aumento da porcentagem de agregado reciclado de 

RCD. Essa redução na resistência ocorreu, devido à composição do resíduo e principalmente à 

presença de material cerâmico. Esse apresenta maior porosidade e menor resistência mecânica 

que a brita convencional. Aos 28 dias de cura, os CPs de referência e as amostras com 20 % de 

substituição do material alternativo atingiram os resultados mais satisfatórios. Portanto, foram 

utilizadas na segunda fase da pesquisa. 

De acordo com a Figura 41 (b), as peças retangulares apresentaram resultados 

satisfatórios aos 28 dias de cura (> 45 MPa). Isso é importante, pois de acordo com as 

especificações da norma ABNT NBR 9781 (2013), a resistência mínima exigida para os BIPs 

é 35 MPa. Um detalhe a ser percebido é que, nos dois traços, aos 28 dias, a RCS dos BIPs foi 

maior do que os CPs cilíndricos. Isso demonstra que essas misturas se mostraram mais bem 

compactadas nas fôrmas dos blocos. Também é preciso destacar que, devido à possibilidade de 

uma maior absorção de água pelo RCD, a pré-umidificação do resíduo pode ser feita antes da 

mistura. O motivo para isso é que, assim, podem ser obtidos resultados mais satisfatórios. Com 

essa pré-umidificação, as reações de hidratação no concreto seriam menos prejudicadas com a 

presença de materiais mais porosos. 

Outro trabalho inserido no escopo nacional é a pesquisa de Carvalho et al. (2018), 

em que foram formulados onze traços, sendo um de referência e dez alternativos. Em todos os 

traços, a relação água/cimento foi de 0,45. Nessa pesquisa, utilizou-se agregado reciclado de 

resíduo de concreto para a fabricação de BIPs. Referente a esses blocos de concreto, foram 
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moldados BIPs tipo I (formato retangular) de 10 cm × 20 cm (largura × comprimento). No caso, 

esse material alternativo foi proveniente da cidade de São João da Boa Vista no estado de São 

Paulo. Sobre os outros componentes para a produção do concreto, além do cimento e da água, 

foi usado pedrisco (diâmetro entre 4,8 mm e 9,5 mm) como agregado graúdo e areia grossa 

(diâmetro máximo de 4,75 mm) como agregado miúdo. 

Para as primeiras cinco misturas alternativas, foi utilizada uma fração do agregado 

reciclado de RCD para substituir o agregado miúdo natural nos teores, em massa, de 20 %, 

40 %, 60 %, 80 % e 100 %. Com relação aos outros cinco traços alternativos, foi inserida outra 

porção do material alternativo para substituir o agregado graúdo natural nos teores, em massa, 

de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % e 100 %. Deve-se mencionar que, a respeito do índice de material 

pulverulento dos materiais componentes, os resultados foram: 1,6 % (pedrisco), 3,2 % 

(agregado reciclado graúdo), 2,4 % (areia grossa) e 8,5 % (agregado reciclado miúdo). Os 

resultados do ensaio de RCS dos blocos de concreto aos 7, 14 e 28 dias de cura estão presentes 

nas Figuras 42 e 43. 

 

Figura 42 – Valores de Resistência à Compressão Simples característica de acordo com a 

taxa de inserção do agregado reciclado miúdo 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al. (2018). 
 

Figura 43 – Valores de Resistência à Compressão Simples característica de acordo com a 

taxa de inserção do agregado reciclado graúdo 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al. (2018). 
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Por meio da comparação dos resultados presentes nas Figuras 42 e 43, pode-se 

observar que os blocos de referência apresentaram a maior resistência aos 28 dias de cura. No 

entanto, o uso do material alternativo permitiu que as peças alternativas fossem aprovadas nas 

normativas, pois os resultados foram superiores a 35 MPa. É válido destacar que, das misturas 

alternativas, o resultado mais expressivo foi alcançado pela inserção de 60 % de agregado 

reciclado graúdo (43,3 MPa). Isso mostra que frações de diferentes granulometrias do material 

alternativo utilizado podem ser utilizadas para melhorar a qualidade do concreto do ponto de 

vista mecânico. Para a decisão de qual fração utilizar, é importante que sejam feitas as curvas 

granulométricas de todos os materiais componentes. Assim, pode-se analisar qual porção do 

agregado reciclado se encaixa melhor nas curvas sem alterá-las significativamente. 

 

3.3 Materiais e Métodos 

 

3.3.1 Materiais 

 

A partir dos insumos citados na seção de Materiais e Métodos do Capítulo 2, foi 

produzido o concreto do tipo seco por meio do uso de uma betoneira com capacidade de 400 

litros (Figura 44). Posteriormente, com o uso da máquina de vibro-prensa (modelo VP50 da 

marca Tprex), foram produzidos BIPs tipo I (formato retangular) com dimensões de 20 cm ×  

10 cm × 8 cm (comprimento × largura × espessura), como pode ser visto na Figura 45. 

 

Figura 44 – Aspecto visual dos materiais e equipamentos na produção do concreto seco 

  
   (a) Concreto seco em estado fresco     (b) Betoneira de 400 litros 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 45 – Aspecto visual dos materiais e equipamentos na 

fabricação dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

  
(a) Blocos de concreto (b) Máquina de vibro-

prensa 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.3.2 Métodos 

 

Na perspectiva de atingir os objetivos pré-estabelecidos nesta pesquisa, adotou-se 

uma sequência metodológica composta de três etapas, conforme é exposta na Figura 46. 

 

Figura 46 – Fluxograma experimental da metodologia para a produção dos blocos de concreto 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.3.2.1 Etapa 1 – Escolhas dos traços para a produção do concreto 

 

Para a definição das misturas, ocorreu a escolha do traço de referência 

primeiramente. No caso, optou-se pela reprodução de um traço comercial adotado por uma 

empresa especializada em fabricar BIPs. Esse traço, em massa, foi utilizado por Silva (2017) 

para a fabricação de blocos com os mesmos materiais componentes no seguinte formato. 

• Escolha dos traços para a           
fabricação dos Blocos           

Intertravados de Pavimentos.
Etapa 1

• Realização dos ensaios no            
concreto em estado fresco.

Etapa 2

• Realização dos ensaios no            
concreto em estado endurecido.

Etapa 3
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1,00 : 2,33 : 2,33 : 1,97 : 0,45 : 0,83 

(Cimento : areia natural : areia artificial : brita 12,5 mm : brita 19 mm : relação água/cimento) 

  

A questão é que, com o passar do tempo, essa composição sofreu modificações por 

parte da empresa e do autor para se chegar no traço REF-0,63, vide Tabela 6. 

 

1,00 : 4,66 : 1,97 : 0,45 : 0,63 

(Cimento : areia artificial : brita 12,5 mm : brita 19 mm : relação água/cimento) 

 

Pode-se perceber que está sendo usado atualmente só um tipo de areia por parte da 

empresa e a relação água/cimento diminuiu de 0,83 para 0,63. Esse decréscimo aconteceu, 

devido ao uso da máquina de vibro-prensa. No caso, foram realizados alguns testes e descobriu-

se que a relação 0,63 proporcionava uma maior RCS para os pavers. Em seguida, foi formulado 

um novo traço de referência que tivesse uma maior relação água/cimento. Isso foi feito, pois, 

de acordo com Rodrigues (1984), as leis que explicam as propriedades mecânicas dos concretos 

secos nem sempre se assemelham com as misturas de consistência plástica. No caso, inserir 

maiores quantidade de água pode melhorar a trabalhabilidade. Isso acontece, pois a mistura 

mais úmida possui uma facilidade maior em ser compactada, o que ocasiona menor quantidade 

de vazios no interior do concreto. Dessa forma, pode ser aumentada a resistência à compressão, 

por exemplo, e a Figura 47 ilustra esse comportamento pela curva de Abrams. 

 

Figura 47 – Curva de Abrams para concretos seco 

 

Fonte: Fernandes (2016). 

 

Com isso, foi escolhida uma relação água/cimento de 0,73, a qual se situa entre os 

antigos valores de 0,63 e 0,83. Para manter as proporções de materiais presentes no traço REF-

0,63, foram mantidos constantes os teores de argamassa e umidade, vide Tabela 7. Assim, a 
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composição REF-0,73 (Tabela 6) está exposta a seguir. Pode-se destacar que, em ambas as 

misturas de referência, é utilizado 0,04 % de aditivo, com relação à massa de todos os materiais. 

 

1,00 : 5,56 : 2,28 : 0,52 : 0,73  

(Cimento : areia artificial : brita 12,5 mm : brita 19 mm : relação água/cimento) 

 

Para a avaliação do comportamento do concreto com a inclusão das cinzas pesadas, 

foram feitas seis substituições de materiais com base nas curvas granulométrica dos agregados. 

Os teores das substituições foram escolhidos com base na metodologia adotada por Silva (2017) 

que trabalhou com taxas de 10 %, em massa, de inserção das cinzas no concreto. Com o objetivo 

de ampliar a pesquisa, decidiu-se aumentar esses teores para 20 %, inserir diferentes relações 

água/cimento e incluir agregados reciclados de RCD na mistura, como pode ser visto na Tabela 

14. No caso específico desses materiais alternativos, foram formulados dois traços de concreto 

com o teor de 50 %, em massa, para cada um dos agregados convencionais. Essa porcentagem 

foi escolhida por meio das estabilizações granulométricas. No caso, procurou-se inserir, ao 

máximo, as curvas dos materiais dentro das faixas granulométricas definidas pela norma ABNT 

NBR 7211 (2009) (vide Figura 18). Uma observação é que, conforme já foi escrito, a porção 

passante na peneira de 19,0 mm e retida na de 2,0 mm representa a cinza grossa, enquanto a 

quantidade passante na de 2,0 mm é definida como cinza fina.  

 

Tabela 14 – Variação da quantidade, em massa, de agregados naturais e alternativos por 

traço de concreto 

Traços de  

concreto 

Misturas com cinzas pesadas 

Areia artificial Brita 19 mm 

Original 

(%) 

Cinza fina 

(%) 

Original 

(%) 

Cinza grossa 

(%) 

REF-0,63 100 0 100 0 

20B19-0,63 100 0 80 20 

20A-0,63 80 20 100 0 

20A20B19-0,63 80 20 80 20 

REF-0,73 100 0 100 0 

20B19-0,73 100 0 80 20 

20A-0,73 80 20 100 0 

20A20B19-0,73 80 20 80 20 

. 

. 

. 

Misturas com agregados reciclados de RCD 

Areia artificial Brita 12,5 mm Brita 19 mm 

Original 

(%) 

Areia de 

RCD 

(%) 

Original 

(%) 

RCD  

12,5 mm 

(%) 

Original 

(%) 

RCD 

19 mm 

(%) 

50RCD-0,63 50 50 50 50 50 50 

50RCD-0,73 50 50 50 50 50 50 

Fonte: Autor (2020). 
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No que se refere ao consumo dos materiais (kg/m³) componentes do concreto, foram 

utilizadas as Equações 3 e 4. 

 

C = 
(1000 - ar)

1
γ

c

 + 
a
γ

a

 + 
p
γ

p

 + a/c

                                                                                                                          (3) 

 

Cmat = C × Pmat                                                            (4) 

 

Onde: 

C: consumo de cimento por metro cúbico de concreto adensado (kg/m³); 

Cmat: consumo dos materiais componentes do concreto (kg/m³); 

ar: teor de ar incorporado e/ou aprisionado do concreto por metro cúbico (dm³/m³); 

γc: massa específica do cimento (kg/dm³); 

γa: massa específica do agregado miúdo (kg/dm³); 

γp: massa específica do agregado graúdo (kg/dm³); 

a: relação de agregado miúdo, em função do cimento, no traço; 

p: relação de agregado graúdo, em função do cimento, no traço; 

a/c: relação água/cimento; 

Pmat: relação do material componente do concreto, em função do cimento, no traço. 

 

É importante mencionar que as Equações 3 e 4 foram retiradas de Helene e Terzian 

(1992) e que o teor de ar do concreto (ar na Equação 3) foi determinado de acordo com a norma 

ABNT NBR 9833 (2008). Os resultados desse parâmetro (teor de ar) podem ser visualizados 

na Tabela 18. Maiores detalhes a respeito do procedimento dessa norma estão inseridos no 

próximo tópico 3.3.2.2 dessa seção de Materiais e Métodos. Com relação aos valores de ME, 

esses foram obtidos no Capítulo 2 e foi utilizada a variável seca dessa propriedade para os 

materiais sólidos. Os dados referentes aos consumos dos materiais componentes para se 

produzir 1 m³ de concreto estão inseridos na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Consumo dos materiais componentes do concreto 

Traços de  

concreto 

Cimento 

(kg/m³) 

Areia 

artificial 

(kg/m³) 

Brita 

12,5 mm 

(kg/m³) 

Brita 

19 mm 

(kg/m³) 

Cinza 

grossa 

(kg/m³) 

Cinza  

fina  

(kg/m³) 

RCD 

19 mm 

(kg/m³) 

RCD 

12,5 mm 

(kg/m³) 

Areia de 

RCD 

(kg/m³) 

Água 

(kg/m³) 

Aditivo 

(kg/m³) 

REF-0,63 243,1 1132,9 478,9 109,4 – – – – – 153,2 0,85 

20B19-0,63 241,0 1123,0 474,7 86,8 21,7 – – – – 151,8 0,84 

20A-0,63 234,8 875,5 462,6 105,7 – 218,9 – – – 147,9 0,82 

20A20B19-0,63 235,3 877,3 463,6 84,7 21,2 219,3 – – – 148,3 0,82 

REF-0,73 218,0 1212,1 497,1 113,4 – – – – – 159,1 0,88 

20B19-0,73 219,4 1219,8 500,2 91,3 22,8 – – – – 160,2 0,88 

20A-0,73 199,1 885,6 453,9 103,5 – 221,4 – – – 145,3 0,80 

20A20B19-0,73 195,4 869,0 445,4 81,3 20,3 217,2 – – – 142,6 0,79 

50RCD-0,63 241,2 562,1 237,6 54,3 – – 54,3 237,6 562,1 152,0 0,84 

50RCD-0,73 215,7 599,6 245,9 56,1 – – 56,1 245,9 599,6 157,4 0,87 

Fonte: Autor (2020).
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É importante comentar que os consumos de cimento nos traços foram diferentes. 

Isso se deve, por meio do uso da Equação 3, às divergências entre os teores de ar de cada mistura 

e entre os valores de ME dos materiais alternativos e convencionais. Por exemplo, a cinza fina 

(ME = 2,20 g/cm³) é mais leve do que a areia de RCD (ME = 2,54 g/cm³). Assim, a substituição 

parcial da areia artificial pela cinza fina material tende a diminuir o consumo do cimento se 

comparado com as misturas com agregado reciclado de RCD. Além disso, ao comparar o teor 

de ar dos dois traços de referência, percebe-se que o resultado de REF-0,73 (6,5 %) foi menor 

do que REF-0,63 (10,2 %). Isso pode ser um indício de que a mistura com uma maior relação 

água/cimento apresentou maior facilidade em ser compactada, assim, BIPs com maiores 

resistências podem ser produzidos, por exemplo. 

 

3.3.2.2 Etapa 2 – Testes realizados no concreto em estado fresco 

 

Foram contemplados os ensaios a serem realizados no concreto seco em estado 

fresco, conforme metodologia estabelecida em normas da ABNT, DNIT, American Concrete 

Institute (ACI) e United States Army Corps of Engineers (USACE). A Figura 48 ilustra os 

ensaios realizados e as normas vigentes de cada procedimento. 

 

Figura 48 – Ensaios realizados no concreto fresco 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

No processo de determinação da ME aparente (propriedade necessária para o 

cálculo do teor de ar) do concreto fresco, é importante destacar que foi feita uma adaptação da 

metodologia presente na norma ABNT NBR 9833 (2008). Ao invés de ser utilizado um 

recipiente cilíndrico, o qual deveria ser preenchido com concreto, optou-se por escolher três 

BIPs recém produzidos pela máquina de vibro-prensa. Em seguida, determinou-se a massa e o 

volume das peças para obter o valor médio da ME do concreto nesse estado. Devido à falta de 

informações em outras referências a respeito do cálculo da ME aparente em concreto seco, foi 

adotado esse procedimento pela incapacidade de simular, por meio do adensamento manual ou 

• Massa específica, rendimento e teor de ar →
ABNT NBR 9833 (2008)

• Consistência pelo método VeBe → DNIT-ME 
064 (2004); ACI 211.3R-02 (2009) e USACE 

CRD-C 53-01 (2001)  

Testes no 
concreto fresco
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vibrado, a energia de compactação proporcionada pela máquina de vibro-prensa. Devido ao 

concreto ser do tipo seco, era necessário utilizar o adensamento vibro-prensado, para que o 

processo chegasse o mais próximo da realidade. Vale mencionar que, no cálculo da ME aparente, 

são incluídos os vazios permeáveis à água das partículas no concreto. 

O ensaio descrito na norma DNIT–ME 064 (2004) prescreve o método de 

determinação da consistência do concreto seco pelo consistômetro VeBe. Esse equipamento 

está representado na Figura 49. Nessa pesquisa, foi utilizado um VeBe modificado, no qual é 

inserido um contrapeso sobre a placa de vidro. Foi aplicado o procedimento da USACE CRD–

C 53–01 (2001) que especifica um contrapeso de 12,5 kg ao vibrar a mesa em uma intensidade 

de 60 Hz. Para efeito de classificação, a norma ACI 211.3R–02 (2009) divide a consistência 

(medida em segundos) em cinco tópicos, partindo do concreto extremamente seco até o plástico. 

A Tabela 16 descreve esse sistema de classificação da consistência e a Figura 50 ilustra algumas 

etapas do ensaio. 

 

Figura 49 – Consistômetro 

VeBe 

 

Fonte: Autor (2020). 

  

Tabela 16 – Sistema de classificação de acordo com a consistência VeBe 

Descrição da consistência Tempo VeBe (s) 

Extremamente seco 32 ≥ Tempo > 18 

Muito seco 18 ≥ Tempo > 10 

Seco 10 ≥ Tempo > 5 

Seco para plástico 5 ≥ Tempo > 3 

Plástico 3 ≥ Tempo ≥ 0 

Fonte: ACI 211.3R–02 (2009). 
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Figura 50 – Etapas do ensaio de consistência pelo método VeBe para concreto seco 

   
(a) Abatimento do tronco de 

cone 

(b) Uso do contrapeso  

e da vibração 

(c) Concreto após a vibração 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.3.2.3 Etapa 3 – Testes realizados no concreto endurecido 

 

Foram realizados ensaios no concreto em estado endurecido, conforme metodologia 

estabelecida em normas da ABNT. A Figura 51 ilustra os ensaios executados e as normas 

vigentes de cada procedimento. Conforme já foi escrito, foram produzidos BIPs tipo I (formato 

retangular) com dimensões de 20 cm × 10 cm × 8 cm (comprimento × largura × espessura). 

 

Figura 51 – Ensaios realizados no concreto endurecido 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Pode-se destacar que, para o ensaio de RCS, os períodos de cura foram de 7 e 28 

dias, sendo testados seis BIPs para cada período e traço. No caso dos testes aos 7 dias de cura, 

os blocos foram considerados, pois a norma ABNT NBR 9781 (2013) informa que os pavers 

podem apresentar resistência característica mínima à compressão de pelo menos 80 % de    

35 MPa (28 MPa). Isso torna a especificação menos rigorosa. Nos testes de absorção de água, 

índice de vazios e porosidade, as amostras também foram retiradas depois de 7 e 28 dias de 

cura, em que foram testados três BIPs para cada traço. No que se refere ao ensaio de absorção 

de água, de acordo com a norma ABNT NBR 9781 (2013), os valores médios precisam ser 

menores do que 6 %. Com relação à inspeção visual e avaliação dimensional, são ensaios 

•Inspeção visual; avaliação dimensional; absorção de 
água e resistência à compressão →

ABNT NBR 9781 (2013)

•Índice de vazios e porosidade → ABNT NBR 9778 (2005)

•Ensaios ambientais → Duas metodologias aplicadas

Testes no 
concreto 

endurecido
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qualitativos, sendo destinados seis blocos para cada teste. Para efeito de informação, a 

porosidade está diretamente relacionada ao índice de vazios, sendo calculada pela Equação 5. 

Uma importante observação é que, devido à pandemia causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 

em 2020, não foi possível a execução de ensaios aos 28 dias dos BIPs pertencentes aos traços 

REF-0,73, 20B19-0,73, 20A-0,73 e 20A20B19-0,73. No caso, a realização dos procedimentos 

foi possível aos 167 dias. Sobre isso, foi utilizado o CP V – ARI, o qual é um aglomerante que 

promove resistências significativas nos primeiros dias de cura do bloco. A questão é que as 

reações de hidratação dos compostos desse cimento tendem a estabilizar em prolongados 

períodos de cura. Isso significa que a diferença entre os resultados de 167 e 28 dias pode não 

ser tão expressiva. Com isso, decidiu-se aproximar os últimos resultados dos traços citados para 

o período de 28 dias de cura. Com essa consideração, podem ser feitas análises comparativas 

entre os BIPs de todos as misturas estudadas. 

 

P = 
IV

(IV + 100)
                                                                                                                                          (5) 

 

Onde: 

P: porosidade (%); 

IV: índice de vazios (%). 

 

É importante mencionar que se optou por realizar a cura úmida dos BIPs com o 

auxílio de uma lona plástica. Isso foi feito para evitar a perda de umidade dos pavers por agentes 

externos (Figura 52). 

 

Figura 52 – Processo de cura dos blocos de concreto 

 

Fonte: Autor (2020). 
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No que se refere aos ensaios ambientais, é importante que sejam aplicadas 

metodologias específicas para essas análises em BIPs aos 28 dias de cura para determinar o teor 

de contaminantes presentes nesses blocos. Aliado a isso, foram utilizados dois tipos de materiais 

alternativos na pesquisa, assim, essas análises são ainda mais importantes. Com isso, é 

fundamental a aplicação de diferentes metodologias para testar a concentração dos compostos 

presentes no concreto. De acordo com os Anexos F e G da norma ABNT NBR 10004 (2004), é 

avaliado se contaminantes estão presentes em uma quantidade acima do permitido. 

Foram aplicadas duas metodologias para análises ambientais em BIPs, a fim de 

simular diferentes fases da vida útil de serviço desses blocos. Esses ensaios foram realizados 

nos BIPs de referência do traço REF-0,73 e nos blocos com cinzas das misturas 20B19-0,73, 

20A-0,73 e 20A20B19-0,73. Um dos traços de referência está incluído nessas análises, pois foi 

utilizado CP V – ARI na mistura e esse material contém contaminantes, conforme foi visto no 

Capítulo 2. Novamente, é preciso destacar que, devido à pandemia causada pelo coronavírus 

Sars-CoV-2 em 2020, não foi possível a execução dos ensaios ambientais aos 28 dias de cura 

dos BIPs. A execução dos procedimentos só foi possível aos 167 dias. Além disso, sobre os 

blocos com agregados reciclado de RCD, esses ensaios não foram feitos, devido à operação em 

tempo reduzido dos laboratórios responsáveis pelas análises. A demanda referente a esses 

blocos em específico não pôde ser atendida em tempo hábil. 

Na primeira metodologia adaptada pelo presente autor, procurou-se avaliar os 

líquidos em contato com a superfície externa dos BIPs. A ideia é que, durante a vida útil de 

serviço dos blocos em um PI, podem ocorrer precipitações pluviométricas. No caso, a água 

entra em contato com a estrutura do pavimento. Esse líquido atinge primeiramente a superfície 

externa dos BIPs antes de escorrer para as camadas inferiores do PI. Assim, é importante 

analisar se a água apresenta uma concentração significativa de compostos perigosos, devido a 

esse contato inicial com o concreto. Pode-se comentar também que lençóis freáticos que 

estiverem situados logo abaixo de PIs podem ser prejudicados, devido a essa possibilidade de 

contaminação das águas pluviais. 

Com relação aos procedimentos da metodologia citada, dois BIPs foram submersos 

em recipientes com água destilada por um período de sete dias. Optou-se pelo uso da água 

destilada, para que a detecção dos compostos fosse restrita ao contato do líquido com as peças 

de concreto. Além disso, foi necessário que duas amostras de referência somente com a presença 

de água também fosse testada aos sete dias. Isso foi feito para que houvesse a comparação dos 

resultados das amostras com e sem a presença de BIPs. Pelos procedimentos adotados, recorreu-

se ao ensaio ambiental de extrato solubilizado para analisar os líquidos coletados. Com os 



                                                                   79 

resultados das análises dos dois BIPs, foi feita a média. A montagem desse procedimento está 

ilustrado na Figura 53. 

 

Figura 53 – Montagem do processo de submersão dos Blocos Intertravados de 

Pavimentos 

  
(a) Agrupamento de pares para cada 

traço de concreto, incluindo as 

amostras somente com água 

(b) Uso de plástico filme para tampar 

o topo dos recipientes, impedindo a 

entrada de agentes externos 

Fonte: Autor (2020). 

 

Na segunda metodologia, também adaptada pelo presente autor, procurou-se avaliar 

os resíduos provenientes da trituração dos BIPs. A motivação é que, ao final da vida útil de 

serviço dos blocos em um PI, as peças de concreto podem estar desgastados pela ação do tráfego, 

levando a uma consequente ruptura dos BIPs. Dessa forma, é válido analisar se, por meio do 

rompimento das peças de concreto, os resquícios gerados podem conter substâncias perigosas. 

Imagina-se que esses resíduos, se transportados pelo vento para regiões mais distantes, podem 

comprometer ainda mais o meio ambiente. 

Para simular o desgaste sofrido pelo BIP no decorrer do tempo, utilizou-se o ensaio 

de RCS, no qual ocorre a ruptura dos blocos pela máquina de prensa (Figura 54). Em seguida, 

foram coletados dois blocos rompidos e foi feita a trituração manual desses BIPs por meio do 

uso de marreta e ponteiro metálico. Essa etapa foi idealizada, a fim de diminuir o tamanho dos 

resíduos gerados pela quebra das peças de concreto. Depois, realizou-se a trituração mecânica 

por meio do manuseio de um britador de mandíbulas para reduzir ainda mais as dimensões dos 

resquícios produzidos. A montagem desse procedimento está presente na Figura 55. Finalizadas 

essas etapas, as amostras geradas foram encaminhadas para as análises ambientais de extrato 

lixiviado e solubilizado. Com os resultados das análises dos dois BIPs, foi feita a média. 
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Figura 54 – Processo de ruptura dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

  
(a) Momento da ruptura de um bloco de 

concreto 

(b) Fragmentos de um bloco após a sua 

ruptura 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 55 – Montagem do processo de trituração dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

   
(a) Trituração manual (b) Britador de mandíbulas (c) Resíduos de blocos triturados 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.4 Resultados e Discussões 

 

3.4.1 Testes realizados no concreto fresco 

 

Os valores, individuais e médios, referentes à ME aparente de cada um dos traços 

estão inseridos na Tabela 17. Já a Tabela 18 apresenta os dados de rendimento e teor de ar de 

cada um dos concretos produzidos de acordo com o traço. É importante destacar que, para cada 

mistura, a quantidade de material calculada para os componentes foi o suficiente para fabricar 

35 BIPs. 
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Tabela 17 – Valores de Massa Específica aparente do concreto fresco 

Grupos de 

misturas 

Traços de 

concreto 
Nº Bloco 

Massa Específica 

aparente (kg/m³) 

Massa Específica 

aparente média (kg/m³) 

1º Conjunto 

REF-0,63  

1 2112,18 

2117,52 2 2108,97 

3 2131,41 

20B19-0,63 

1 2068,75 

2098,96 2 2137,50 

3 2090,63 

20A-0,63 

1 2068,18 

2045,45 2 2074,68 

3 1993,51 

20A20B19-0,63 

1 2055,19 

2049,78 2 2087,66 

3 2006,49 

2º Conjunto 

REF-0,73 

1 2185,63 

2199,85 2 2245,84 

3 2168,07 

20B19-0,73 

1 2117,97 

2213,80 2 2308,34 

3 2215,10 

20A-0,73 

1 2036,95 

2009,02 2 2019,95 

3 1970,16 

20A20B19-0,73 

1 1967,90 

1971,43 2 1997,68 

3 1948,70 

3º Conjunto 

50RCD-0,63 

1 2013,76 

2101,29 2 2120,45 

3 2169,66 

50RCD-0,73 

1 2194,31 

2176,18 2 2152,91 

3 2181,32 

Fonte: Autor (2020). 
 

Tabela 18 – Características referentes ao concreto fresco para cada traço 

Variável 

Traços de concreto 

REF-

0,63 

20B19-

0,63 

20A-

0,63 

20A20B19-

0,63 

REF-

0,73 

20B19-

0,73 

20A-

0,73 

20A20B19-

0,73 

50RCD-

0,63 

50RCD-

0,73 

Rendimento 

(m³) 
0,062 0,063 0,065 0,064 0,064 0,063 0,070 0,071 0,063 0,061 

Volume 

total dos 

materiais 

(m³) 

0,056 0,056 0,057 0,057 0,059 0,060 0,061 0,061 0,056 0,056 

Teor de ar 

(%) 
10,2 10,5 11,7 11,0 6,5 5,4 13,0 14,2 10,5 7,1 

Fonte: Autor (2020). 
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Ao analisar as duas tabelas anteriores, pode-se constatar que os valores de 

rendimento e volume total dos componentes das misturas são relativamente próximos. Com 

isso, a inserção dos materiais alternativos nos traços não impactou de forma significativa no 

aumento ou diminuição da produção de concreto. Pelos resultados de teor de ar, fica evidente 

que o concreto seco, de um modo geral, é mais poroso do que o tipo plástico, o qual costuma 

apresentar valores da ordem de 5 %. No entanto, isso não significa um problema de fato, desde 

que esse concreto seja aplicado em áreas que solicitem produtos oriundos do seu uso. Além 

disso, existe uma relação que pode ser feita entre a ME aparente e o teor de ar do concreto, em 

que existe uma relação inversamente proporcional entre essas duas propriedades. No caso dos 

traços REF-0,73, 20B19-0,73 e 50RCD-0,73, essas misturas apresentaram os maiores valores 

de ME aparente e os menores teores de ar. Isso é coerente, pois demonstra que o concreto está 

mais denso e que a mistura das granulometrias dos materiais se tornou mais contínua. Esse fato 

também mostra que o uso de uma maior relação água/cimento (0,73) foi vantajosa para certas 

misturas. Na situação contrária, os traços 20A-0,73 e 20A20B19-0,73 apresentaram os menores 

valores de ME aparente e os maiores teores de ar. Isso pode ser reflexo da maior quantidade de 

água, mostrando que esse fator implica em desvantagens para essas misturas. Além disso, a 

cinza fina utilizada é mais leve do que a areia artificial, o que reflete em um concreto menos 

denso. 

No que se refere à consistência com o uso do método VeBe, os resultados estão 

expostos na Tabela 19. Pode-se mencionar que, como o abatimento do tronco de cone faz parte 

desse ensaio, para todos os dez traços, o resultado foi zero por se tratar do concreto tipo seco. 

 

Tabela 19 – Resultados do consistômetro VeBe para os traços de concreto 

Traços de concreto Tempo VeBe (s) Tipo de consistência 

REF-0,63 19,9 

Extremamente seco 20B19-0,63 19,3 

REF-0,73 18,2 

20A-0,63 17,4 

Muito seco 

20A20B19-0,63 17,8 

20B19-0,73 17,2 

20A-0,73 17,8 

20A20B19-0,73 17,7 

50RCD-0,63 15,1 

50RCD-0,73 17,3 

Fonte: Autor (2020). 
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No ensaio de consistência pelo método VeBe, as misturas foram classificadas como 

extremamente e muito secas. Com isso, são recomendados métodos de compactação por 

vibração forte e compressão para concretos com essas características. O experimento com o 

consistômetro VeBe impacta na trabalhabilidade que está diretamente ligada ao tempo e energia 

dispendida para a conformação dos blocos. Uma vez adequada a trabalhabilidade do concreto, 

os gastos, em função da necessidade de energia, podem ser minimizados. Assim, as máquinas 

de vibro-prensa podem elevar sua produção e vida útil consequentemente (SILVEIRA, 2015). 

 

3.4.2 Testes realizados no concreto endurecido 

 

Os ensaios realizados nos BIPs, já endurecidos, são importantes para a aceitação ou 

rejeição dos pavers para PIs. Primeiramente, com relação à inspeção visual e à avaliação 

dimensional, percebeu-se que o aspecto dos pavers, durante os períodos de 7, 28 e 167 dias de 

cura, se manteve inalterado praticamente. Para uma melhor visualização, verificar as Figuras 

56 e 57, as quais mostram, respectivamente, o aspecto visual dos BIPs e as suas dimensões com 

mais detalhes. 

 

Figura 56 – Aspecto visual dos blocos para cada um dos traços de concreto 

 
(a) Blocos do traço de referência REF-0,63 

 
(b) Blocos do traço alternativo 20B19-0,63 
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(c) Blocos do traço alternativo 20A-0,63 

 
(d) Blocos do traço alternativo 20A20B19-0,63 

 
(e) Blocos do traço de referência REF-0,73 

 
(f) Blocos do traço alternativo 20B19-0,73 



                                                                   85 

 
(g) Blocos do traço alternativo 20A-0,73 

 
(h) Blocos do traço alternativo 20A20B19-0,73 

 
(i) Blocos do traço alternativo 50RCD-0,63 

 
(j) Blocos do traço alternativo 50RCD-0,73 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 57 – Avaliação dimensional dos blocos para cada um dos traços de concreto. 

 
(a) Blocos do traço de referência REF-0,63 

 
(b) Blocos do traço alternativo 20B19-0,63 

 
(c) Blocos do traço alternativo 20A-0,63 

 
(d) Blocos do traço alternativo 20A20B19-0,63 

 
(e) Blocos do traço de referência REF-0,73 

 
(f) Blocos do traço alternativo 20B19-0,73 

 
(g) Blocos do traço alternativo 20A-0,73 

 
Comprimento Largura 

 
Comprimento Largura 

 
Comprimento Largura 
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(h) Blocos do traço alternativo 20A20B19-0,73 

 
(i) Blocos do traço alternativo 50RCD-0,63 

 
(j) Blocos do traço alternativo 50RCD-0,63 

Fonte: Autor (2020). 
 

Com relação ao aspecto visual dos BIPs, pode-se observar que essas amostras, no 

geral, foram adensadas adequadamente sem possuírem defeitos significativos ao longo de suas 

superfícies. No entanto, é preciso mencionar que alguns vazios são detectáveis na superfície 

externa dos blocos do traço REF-0,63 principalmente. Isso mostra que, no geral, o uso da 

máquina de vibro-prensa e do aditivo foram bastante úteis, a fim de proporcionar um melhor 

acabamento para os pavers. Um detalhe a ser mencionado é que as manchas escuras presentes 

em alguns BIPs são decorrentes do local de armazenamento preenchido com água. No caso, os 

blocos eram submersos por doze horas um dia antes do rompimento, a fim de simular uma 

condição de uso mais adversa. 

Na avaliação dimensional das peças de concreto, essas possuem comprimento, 

largura e espessura de 200 mm, 100 mm e 80 mm, respectivamente. Isso está de acordo com os 

limites impostos pela norma ABNT NBR 9781 (2013). Com relação ao índice de forma, esse é 

definido como a razão entre o comprimento e a espessura do bloco, sendo igual a 2,5 que é 

menor do que 4,0, conforme a mesma norma. 

Antes de se partir para os resultados dos ensaios mecânicos nos BIPs, é importante 

que sejam colocadas as análises ambientais de acordo com as duas metodologias explanadas na 

seção de Materiais e Métodos. Assim, os resultados da aplicação da metodologia de submersão 

dos BIPs e de trituração dos blocos estão inseridos nas Tabelas 20 e 21, respectivamente. 

 

 
Comprimento Largura 
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Tabela 20 – Resultados do extrato solubilizado para os blocos submersos 

Composições Pesquisas 

Fluoreto  

F-  

(mg/L) 

Cloreto  

Cl-  

(mg/L) 

Nitrato  

NO3
-  

(mg/L) 

Nitrito  

NO2
-  

(mg/L) 

Sulfato  

SO4
2-  

(mg/L) 

Água destilada Amostra [1] 0,28 0,20 0,18 0,15 0,38 

REF-0,73 
Amostra [2] 0,37 0,43 0,22 0,15 15,83 

Resultado [2] – [1] 0,09 0,23 0,04 0,00 15,45 

20B19-0,73 
Amostra [3] 0,45 1,11 0,19 0,17 29,64 

Resultado [3] – [1] 0,17 0,91 0,01 0,02 29,26 

20A-0,73 
Amostra [4] 0,56 1,54 0,23 0,16 41,65 

Resultado [4] – [1] 0,28 1,34 0,05 0,01 41,27 

20A20B19-0,73 
Amostra [5] 0,39 3,13 0,25 0,20 50,21 

Resultado [5] – [1] 0,11 2,93 0,07 0,05 49,83 

Concentração limite 

ABNT NBR 10004 (2004) 
1,50 250,00 10,00 – 250,00 

Fonte: Autor (2020). 
 

Tabela 21 – Resultados dos extratos lixiviado e solubilizado para os blocos triturados 

Ensaios Pesquisas 

Fluoreto  

F-  

(mg/L) 

Cloreto  

Cl-  

(mg/L) 

Brometo  

Br-  

(mg/L) 

Nitrato  

NO3
-  

(mg/L) 

Nitrito  

NO2
-  

(mg/L) 

Fosfato 

PO4
3-  

(mg/L) 

Sulfato  

SO4
2-  

(mg/L) 

Extrato 

lixiviado 

Amostra 

REF-0,73 
290,89 13,35 16,90 17,16 – – 90,31 

Amostra 

20B19-0,73 
313,12 18,67 – 35,38 11,25 – 233,69 

Amostra 

20A-0,73 
160,03 69,32 14,25 32,07 18,33 – 274,99 

Amostra 

20A20B19-0,73 
379,1 13,83 11,54 61,07 19,57 – 416,56 

Limite 

ABNT NBR 10004 

(2004) 

150,00 – – – – – – 

Extrato 

solubilizado 

Amostra 

REF-0,73 
2,33 29,49 0,03 2,97 3,64 3,10 19,81 

Amostra 

20B19-0,73 
0,84 33,68 0,01 17,36 4,03 3,04 61,41 

Amostra 

20A-0,73 
0,54 39,38 – 22,52 4,02 2,98 65,97 

Amostra 

20A20B19-0,73 
1,23 40,69 – 16,06 3,70 3,03 57,58 

Limite 

ABNT NBR 10004 

(2004) 

1,50 250,00 – 10,00 – – 250,00 

Fonte: Autor (2020). 
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Com relação à Tabela 20, percebe-se que, no processo de submersão dos BIPs, não 

foram detectadas concentrações de compostos acima do limite imposto pela norma ABNT NBR 

10004 (2004). Além disso, esses resultados, no geral, foram menores do que os valores 

apresentados na Tabela 8, na qual foi feito o extrato solubilizado na cinza e no CP V – ARI 

individualmente. Essa é uma constatação importante, pois mostra que, com o endurecimento 

do concreto durante o período de cura, existe a possibilidade do BIP funcionar como um 

encapsulante que diminui a solubilidade dos contaminantes. Sobre isso, a compactação advinda 

máquina de vibro-prensa nos BIPs também pode ter contribuído para esse resultado. No entanto, 

é importante que sejam feitos mais testes que avaliem a capacidade de encapsulamento do 

concreto sob condições adversas. Uma sugestão é simular o desgaste dos blocos de concreto 

por meio da temperatura. Assim, poderia ser avaliado se o BIP, contendo resíduos em sua 

composição, pode liberar contaminantes ao meio ambiente com maior facilidade a depender do 

grau de deterioração proporcionado por temperaturas elevadas. Isso é importante de ser testado, 

pois, em uma obra real, pode-se tentar mensurar o tempo necessário para a peça de concreto 

não cumprir a função de encapsular contaminantes com a eficiência necessária.  

Além disso, ainda de acordo com a Tabela 20, vale destacar o aumento da 

concentração do ânion sulfato, principalmente, à medida que são usadas as cinzas pesadas nos 

traços alternativos. Isso significa que, com o uso comercial das cinzas nos BIPs, deve ser feito 

um controle de qualidade do processo de fabricação dos blocos. O motivo é que não seja 

permitida a liberação de peças que apresentem falhas visíveis em sua superfície. Esses defeitos 

podem facilitar o carreamento de substâncias perigosas, advindas das cinzas ou do cimento, 

pela água. 

Referente à Tabela 21, os resíduos dos BIPs triturados apresentaram concentrações 

do ânion fluoreto acima do permitido no extrato lixiviado, caracterizando as amostras como 

classe I (perigoso). Destaca-se, assim como na Tabela 20, o aumento significativo da 

concentração de sulfato à medida que as cinzas são usadas na mistura. A respeito do extrato 

solubilizado, na amostra do traço REF-0,73, foi detectada a presença do ânion fluoreto acima 

do limite. Para as misturas alternativas, isso aconteceu com o composto nitrato. De qualquer 

forma, deve-se reforçar que, nessa metodologia ambiental, os BIPs estão sendo representados 

ao final da sua vida útil de serviço. Assim, esses resíduos, provenientes dos blocos, podem ser 

aproveitados para a produção de agregados reciclados. 

Outra metodologia ambiental que poderia ser feita consiste em analisar a percolação 

de líquidos pelo interior da estrutura do BIP. Esse é um procedimento que permite analisar os 

blocos, durante a vida útil de serviço. Dessa maneira, a água entraria em contato diretamente 
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com diversos materiais, incluindo os resíduos se esses forem utilizados. 

Quanto aos resultados da absorção de água, os dados estão apresentados na Figura 

58, na qual estão inseridos os valores médios. Com relação ao índice vazios (Figura 59) e à 

porosidade (Figura 60), também foram calculados os valores médios dessas propriedades. 

Nessas três figuras citadas, estão inseridas as barras de desvio padrão para um melhor 

entendimento da distribuição dos dados. Algo que pode ser destacado é que esses dois últimos 

índices físicos não possuem especificações na norma ABNT NBR 9781 (2013), a qual é 

direcionada aos BIPs. No entanto, por meio da determinação dessas variáveis, pode-se fazer 

uma relação entre esses parâmetros e a absorção de água, por exemplo. Além disso, por meio 

desses resultados, puderam ser comparados os traços com diferentes relações água/cimento. 

Isso foi feito para visualizar as influências que o acréscimo de água pode implicar às misturas. 

 

Figura 58 – Absorção de água média dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 59 – Índice de vazios médio dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 60 – Porosidade média dos Blocos Intertravados de Pavimentos 

  

Fonte: Autor (2020). 
 

Com relação à absorção de água, pode-se observar que os valores médios ficaram 

abaixo de 6 %, que é o limite da norma ABNT NBR 9781(2013), com exceção dos traços 20A-

0,73 e 20A20B19-0,73 aos 7 dias. Nesse período de cura, essas misturas também apresentaram 

os maiores resultados de índice de vazios e porosidade. Portanto, era esperado que esses blocos 

alternativos apresentassem uma absorção de água mais elevada. Apesar de os teores de absorção 

de água desses traços estarem abaixo de 6 % aos 28 dias, os valores de desvio padrão (0,79 

MPa → 20A-0,73; 0,85 MPa → 20A20B19-0,73) permitem uma distribuição de dados acima do 

limite. Isso deve ser destacado e demonstra que, provavelmente, uma maior quantidade de água 

não foi benéfica a essas misturas. 

Com relação aos traços REF-0,73 e 20B19-0,73, esses apresentaram as menores 

médias de absorção de água aos 7 e 28 dias. Sobre isso, os teores de ar dessas misturas, 

conforme a Tabela 18, também foram os menores. Essa constatação representa uma relação 

diretamente proporcional entre as duas variáveis citadas. Assim, nesse caso, uma maior relação 

água/cimento pode ter feito com que o concreto fresco fosse mais bem adensado na máquina 

de vibro-prensa. Dessa forma, existe um indício de que esses blocos podem apresentar 

resultados favoráveis, no que se refere à RCS. 

Ao analisar as misturas com absorção de água média menor do que 6 %, o traço 

50RCD-0,63 apresentou, aos 7 e 28 dias, o menores valores de desvio padrão (0,05 MPa → 7 

dias; 0,18 MPa → 28 dias). Isso é um indício de que os dados foram obtidos de uma forma mais 

uniforme sem uma significativa dispersão. A princípio, não há uma diferença significativa entre 

as duas misturas com agregado reciclado de RCD referente à absorção de água, índice de vazios 

e porosidade, principalmente aos 28 dias. No entanto o traço com relação água/cimento de 0,63 

apresentou um teor de ar bem maior do que a outra mistura (10,5 % > 7,1 %). Essa diferença 
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pode ter relevância na medição de outras propriedades mecânicas, como o RCS. 

Pode-se observar que ocorreu uma variação dos resultados nas Figuras 58, 59 e 60 

entre os períodos de cura dos BIPs. Isso indica que o processo de hidratação do cimento, o qual 

contribui com a resistência da peça de concreto, pode agir na diminuição da permeabilidade dos 

blocos. Essa constatação é reforçada pelo decréscimo do índice vazios e da porosidade entre os 

períodos de cura para a maioria dos pavers. A questão é que os BIPs do traço alternativo 20B19-

0,63 apresentaram um aumento no valor dessas variáveis. Isso indica que o processo de 

endurecimento do concreto não ocorreu de forma adequada. Esses blocos em específico podem 

ter perdido mais umidade do que deveriam no processo de cura, prejudicando a reação de 

hidratação do cimento. 

Os resultados de RCS estão representados na forma de resistências média (Figura 

61) e característica (Figuras 62 e 63). Na Figura 61, novamente, estão inseridas as barras de 

desvio padrão para um melhor entendimento da distribuição dos dados. Também foram 

construídas as curvas de Abrams nos períodos de 7 (Figura 62) e 28 (Figura 63) dias. Em cada 

ponto da curva, estão definidas as coordenadas (x, y) para uma melhor visualização dos valores. 

Nessas curvas, foram adotados os seguintes pares de traços: REF-0,63 e 0,73; 20B19-0,63 e 

0,73; 20A-0,63 e 0,73; 20A20B19-0,63 e 0,73; 50RCD-0,63 e 0,73. Cada um desses pares 

apresenta a mesma proporção de materiais nas misturas, em que a diferença está na relação 

água/cimento. 

 

Figura 61 – Resistência à Compressão Simples média dos blocos de concreto 

  

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 62 – Curvas de Abrams para os traços estudados aos 7 dias de cura 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

Figura 63 – Curvas de Abrams para os traços estudados aos 28 dias de cura 

 

Fonte: Autor (2020). 
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pertencentes às duas misturas mais resistentes, nesse quesito, foram rompidas aos 167 dias. 

Esse período prolongado de cura pode ter favorecido esses blocos específicos. Além disso, 

considerando o desvio padrão, os BIPs do traço 50RCD-0,63 apresentam uma distribuição de 

dados de RCS que chega a superar a mistura de referência mais resistente. Isso é um indicativo 

do potencial de uso dos agregados reciclados. 

Referente às Figuras 62 e 63, destaca-se que todos os valores estão abaixo de      

35 MPa ou 28 MPa. Esses são os requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 9781 

(2013) a depender do tempo de cura. Com relação a isso, pode-se colocar que o intertravamento 

entre os agregados pode não ter sido tão eficiente. Outra possibilidade são as proporções dos 

materiais nos traços não serem adequadas para os BIPs alcançarem as resistências citadas. 

Em referência aos traços com relação água/cimento de 0,63, a mistura alternativa 

com a maior resistência característica foi a 50RCD-0,63. No caso, aos 7 e 28 dias, nas Figuras 

62 e 63, os resultados apresentados por essa composição (18,18 MPa → 7 dias; 22,40 MPa →

  28 dias) foram maiores do que os pavers de referência REF-0,63 (6,19 MPa  →  7 dias;     

15,85 MPa →  28 dias). Pode-se constatar que os BIPs 50RCD-0,63 apresentaram índice de 

vazios e porosidade mais elevados do que as peças REF-0,63 (Figuras 59 e 60). Nesse caso, a 

inserção dos agregados reciclados de RCD, nos quais estavam presentes compostos cimentícios, 

pode ter contribuído para tornar a estrutura do concreto mais rígida. Também podem ser 

destacados os blocos alternativos 20A-0,63 que superaram a resistência característica da 

mistura REF-0,63 aos 28 dias (21,87 MPa > 15,85 MPa). No caso, a inserção da cinza fina pode 

ter contribuído do ponto de vista químico, com a presença de sílica, nas reações de hidratação 

do cimento. Além disso, essas peças com cinzas apresentaram, aos 28 dias, o menor valor de 

desvio padrão (1,02 MPa) entre os traços com relação água/cimento de 0,63. Isso é um indício 

de que os dados foram obtidos de uma forma mais uniforme sem uma significativa dispersão. 

Sobre os traços com relação água/cimento de 0,73, os BIPs com a maior resistência 

característica aos 28 dias foram os de referência REF-0,73 (25,34 MPa). No entanto, o resultado 

do traço alternativo 20B19-0,73 foi relativamente próximo (25,05 MPa). Isso demonstra que é 

possível substituir a brita 19 mm por cinza grossa sem prejudicar a RCS de forma significativa. 

Analisando as Figuras 62 e 63, deve-se destacar que, aos 7 e 28 dias de cura, os 

traços REF-0,73 e 20B19-0,73 apresentaram resistência superiores do que as misturas REF-

0,63 e 20B19-0,63, respectivamente. Assim, nesses casos, a curva de Abrams possui um ramo 

ascendente mesmo com o aumento da relação água/cimento. Isso mostra que o concreto seco 

pode apresentar um comportamento mecânico que permita outros tipos de dosagem para 

aumentar ainda mais a resistência. Além disso, sobre a mistura 50RCD-0,73, o aumento da 
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relação água/cimento não incrementou as resistências média e característica. Assim, pode ser 

feito o ajuste granulométrico do RCD 12,5 mm para tentar se aproximar mais da curva da brita 

12,5 mm. Com esse ajuste, pode ocorrer um melhor acabamento entre os materiais. 

A respeito do requisito de 35 MPa, o qual é o valor mínimo de resistência 

característica a ser apresentado pelos BIPs aos 28 dias de cura, esse limite precisa ser melhor 

investigado. A questão é que, nas normas vigentes de outros países (com condições climáticas 

semelhantes ao Brasil) para PIs, as especificações para o ensaio de RCS são menos rigorosas. 

Na África do Sul, a norma TSABS SANS 1058 (2012) define que os valores mínimos exigidos 

da RCS característica sejam 25 MPa para veículos leves e 35 MPa para veículos pesados. Na 

Austrália, a norma SA AS/NZS 4456.4 (2003) informa que os valores mínimos para a RCS 

característica são 60 MPa para veículos especiais, 25 MPa para veículos leves e 15 MPa para 

ciclovias e estacionamentos. Percebe-se que a norma brasileira apresenta critérios que podem 

ser revistos. Assim, poderia, por exemplo, ser criada uma categoria de pavers para ciclovia ou 

estacionamento com parâmetros de aceitação mais brandos. 

Algo importante também a ser feito é a comparação dos resultados obtidos com os 

dados de outras pesquisas feitas na mesma área do conhecimento. Dessa forma, com relação ao 

uso das cinzas em BIPs, foram utilizados os trabalhos de Silva (2017); Alcantara (2018); Erandi, 

Sakunthala e Udamulla (2013) e Senaratna et al. (2013). No caso, os resultados a serem 

comparados dizem respeito aos valores de RCS e absorção de água médios aos 28 dias de cura 

em BIPs (Tabela 22). Referente às quatro pesquisas citadas anteriormente, foram escolhidos os 

traços alternativos com substituição, em massa, do agregado miúdo pela cinza pesada. Assim, 

essas misturas se aproximam do traço 20A-0,63 (concreto com 20 %, em massa, de areia 

artificial por cinzas) nesse trabalho. Mesmo os materiais não sendo iguais, deve-se discutir os 

efeitos positivos ou negativos da inclusão do resíduo no concreto, com relação às propriedades 

mecânicas. 
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Tabela 22 – Diferenças percentuais dos valores de resistência e absorção de água com o uso 

de cinzas em Blocos Intertravados de Pavimentos 

Pesquisas 
Traços de 

concreto 

Resistência à compressão 

média (MPa) 

Absorção de água  

média (%) 

28 Dias 

Autor (2020) 

Referência  

REF-0,63 
18,34 3,84 

20A-0,63 

23,27 

→Aumento de 26,88 %, com 

relação ao REF-0,63 (18,34) 

4,08 

→Aumento de 6,25 %, com 

relação ao REF-0,63 (3,84) 

Silva (2017) 

Referência 21,82 

Não foi realizado esse ensaio Alternativo com 

10 % de agregado 

miúdo por cinzas 

18,52 

→Diminuição de 15,12 %, com 

relação ao Tr. Ref. (21,82) 

Alcantara (2018) 

Referência 30,03 1,89 

Alternativo com 

20 % de agregado 

miúdo por cinzas 

14,53 

→Diminuição de 51,61 %, com 

relação ao Tr. Ref. (30,03) 

7,05 

→Aumento de 273,02 %, com 

relação ao Tr. Ref. (1,89) 

Erandi, 

Sakunthala e 

Udamulla (2013) 

Referência 68,00 5,70 

Alternativo com 

25 % de agregado 

miúdo por cinzas 

64,00 

→Diminuição de 5,88 %, com 

relação ao Tr. Ref. (68,00) 

5,90 

→Aumento de 3,51 %, com 

relação ao Tr. Ref. (5,70) 

Senaratna et al. 

(2013) 

Referência 25,50 3,20 

Alternativo com 

20 % de agregado 

miúdo por cinzas 

18,60 

→Diminuição de 27,06 %, com 

relação ao Tr. Ref. (25,50) 

3,80 

→Aumento de 18,75 %, com 

relação ao Tr. Ref. (3,20) 

Fonte: Autor (2020). 
 

Nota-se que os resultados de RCS nos outros quatro trabalhos investigados 

diminuíram com a incorporação das cinzas. Já, nessa pesquisa, o efeito foi o contrário, o que 

representa um aspecto positivo. De qualquer forma, no trabalho de Erandi, Sakunthala e 

Udamulla (2013), foram geradas resistências bastante elevadas. Assim, a composição 

granulométrica da mistura conseguiu incorporar as cinzas de modo que fosse gerado um índice 

de vazios menos significativo. 

A respeito do trabalho de Alcantara (2018), ocorreu a maior queda percentual 

(51,61 %) da RCS média ao se comparar o traço de referência com o alternativo. Sobre isso, 

uma hipótese a ser levantada é que o uso da cinza para substituir o agregado miúdo ocasionou 

uma maior porosidade no concreto. Isso pode ser refletido pelo aumento significativo da 

absorção de água do traço de referência para a outra mistura (1,89 % → 7,05 %).  

Sobre a pesquisa de Silva (2017), já foi mencionado que, neste trabalho, foram 

utilizados os mesmos materiais na produção do concreto com algumas alterações no traço de 
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referência. A questão é que não foi utilizada uma máquina de vibro-prensa na fabricação dos 

BIPs de Silva (2017). No caso, foi feita uma adaptação que consistia em uma mesa para índice 

de consistência para argamassa de acordo com a norma ABNT NBR 13276 (2016). Com relação 

ao traço de referência REF-0,63, o resultado é menor do que o de Silva (2017) (18,34 MPa < 

21,82 MPa). No entanto, isso é um indício de que podem ser feitas novas modificações nas 

proporções dos agregados. Por exemplo, pode-se reduzir o teor de finos ou aumentar a 

quantidade de materiais granulares, como a brita 12,5 mm. Algo que também pode ser destacado 

é que o uso da máquina de vibro-prensa possivelmente contribuiu com o aumento da RCS média 

dos traços alternativos (23,27 MPa > 18,52 MPa). Isso pode indicar que o adensamento, por 

meio do processo de vibro-prensagem, influenciou de forma positiva em uma das propriedades 

mecânicas dos BIPs. 

No que diz respeito à absorção de água, o presente trabalho apresentou um aumento 

menos considerável (6,25 %) do que as pesquisas de Alcantara (2018) e Senaratna et al. (2013). 

Referente a isso, pode-se considerar que as cinzas utilizadas nessas pesquisas podem possuir 

uma porosidade mais elevada. Isso deve ter contribuído para o crescimento dessa absorção. 

Por meio da mesma premissa na Tabela 22, com relação ao uso de agregados 

reciclados de RCD em BIPs, foram utilizados os trabalhos de Tapas et al. (2018); Darshika e 

Udamulla (2016), e Carvalho et al. (2018). No caso, os resultados a serem comparados também 

dizem respeito aos valores de RCS e absorção de água aos 28 dias de cura em BIPs (Tabela 23). 

Referente às três pesquisas citadas anteriormente, foram escolhidos os traços alternativos com 

substituição, em massa, do agregado miúdo ou graúdo por agregado reciclado de RCD. Assim, 

essas misturas se aproximam do traço 50RCD-0,63 (concreto com 50 %, em massa, de areia 

artificial e britas 19 mm e 12,5 mm por agregados reciclados de RCD) deste trabalho. 
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Tabela 23 – Diferenças percentuais dos valores de resistência e absorção de água com o uso de 

agregado reciclado de Resíduo de Construção e Demolição em blocos de concreto 

Pesquisas Traços 

Resistência à 

compressão 

característica (MPa) 

Resistência à 

compressão  

média (MPa) 

Absorção de         

água média (%) 

28 Dias 

Autor 

(2020) 

Referência 

REF-0.63 
15,85 18,34 3,84 

50RCD-0,63 

22,40 

→Aumento de 

41,32 %, com relação 

ao REF-0,63 (15,85) 

25,21 

→Aumento de 

37,46 %, com relação 

ao REF-0,63 (18,34) 

5,29 

→Aumento de 

37,76 %, com relação 

ao REF-0,63 (3,84) 

Tapas  

et al. 

(2018) 

Referência 48,23 

Essa variável não foi 

determinada 

Não foi realizado esse 

ensaio 

Alternativo com 

60 % de agregado 

miúdo por agregado 

reciclado de Resíduo 

de Construção e 

Demolição 

48,81 

→Aumento de 

1,20 %, com relação 

ao Tr. Ref. (48,23) 

Darshika e 

Udamulla 

(2016) 

Referência 

Essa variável não foi 

determinada 

44,00 5,25 

Alternativo com 

50 % de agregado 

miúdo por agregado 

reciclado de Resíduo 

de Construção e 

Demolição 

45,50 

→Aumento de 

3,41 %, com relação 

ao Tr. Ref. (44,00) 

7,00 

→Aumento de 

33,33 %, com relação 

ao Tr. Ref. (5,25) 

Carvalho  

et al. 

(2018) 

Referência 46,00 

Essa variável não foi 

determinada 

6,70 

Alternativo com 

60 % de agregado 

graúdo por agregado 

reciclado de Resíduo 

de Construção e 

Demolição 

43,30 

→Diminuição de 

5,87 %, com relação 

ao Tr. Ref. (46,00) 

6,94 

→Aumento de 3,58 %, 

com relação ao Tr. 

Ref. (6,70) 

Fonte: Autor (2020). 
 

Referente à Tabela 23, percebe-se que, nesta pesquisa atual, os resultados de RCS 

média e característica apresentaram o maior aumento percentual (41,32 %) com a incorporação 

de agregado reciclado de RCD, em relação aos outros três trabalhos. Isso indica que as 

proporções dos materiais no traço alternativo contribuíram para a mistura ter um melhor 

acabamento se comparada com o REF-0,63. De qualquer forma, no trabalho de Carvalho et al. 

(2018), os BIPs alcançaram resistência significativas (46,00 MPa). Assim, a depender da 

composição do RCD, a combinação das curvas granulométricas dos componentes do concreto 

deve ter influenciado na produção de um concreto mais compacto e coeso. 

A respeito do trabalho de Tapas et al. (2018), ocorreu um aumento pouco expressivo 

(1,20 %) da RCS característica ao se comparar o traço de referência com o alternativo. De 
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acordo com essa pesquisa, teores de substituição de agregado reciclado de RCD acima de 60 % 

prejudicaram na trabalhabilidade do concreto produzido. Para justificar tais ocorrências, pode-

se mencionar a absorção de água mais elevada por parte do agregado reciclado ao se comparar 

com os materiais convencionais. Esse material alternativo pode possuir uma significativa 

porosidade e permeabilidade, podendo influenciar nas propriedades mecânicas do concreto. 

Com relação à pesquisa de Darshika e Udamulla (2016), o uso do agregado 

reciclado foi benéfico para o concreto, considerando a resistência. No entanto, houve um 

aumento mais significativo da absorção de água (33,33 %) dos blocos. No caso desse trabalho, 

a utilização do teor de 50 % de agregado reciclado de RCD proporcionou as maiores resistências 

aos 28 dias. Ou seja, ao mesmo tempo que o uso de agregado reciclado é benéfico para certas 

propriedades, outras são prejudicadas. Isso reforça mais uma vez que a ideia de aplicação em 

excesso de material alternativo pode prejudicar certas propriedades mecânicas dos BIPs. 

Sobre o trabalho de Carvalho et al. (2018), a incorporação do agregado reciclado 

de RCD não pôde melhorar as propriedades do concreto. No entanto, os BIPs apresentaram 

resistências superiores a 35 MPa, o que foi suficiente para os blocos serem aprovadas nas 

normativas. É válido destacar que, das misturas alternativas, o resultado mais expressivo foi 

alcançado pela inserção de 60 % de agregado reciclado de RCD (43,3 MPa). Isso mostra que é 

importante analisar a granulometria do material alternativo, pois a curva deve se aproximar do 

agregado a ser substituído, parcial ou totalmente. Assim, pode-se investigar qual porção do 

resíduo se encaixa melhor nas curvas granulométricas sem alterá-las significativamente. 

No que diz respeito à absorção de água, o presente trabalho apresentou o aumento 

percentual mais considerável (37,76 %). Referente a isso, assim como as cinzas, os agregados 

reciclados de RCD utilizados podem possuir uma porosidade mais elevada, o que contribuiu, 

novamente, para o crescimento dessa absorção. 

 

3.5 Considerações Finais 

 

A partir dos resultados apresentados nessa pesquisa, constatou-se, a partir do ensaio 

de consistência pelo método VeBe, que os concretos trabalhados são de muito a extremamente 

secos. Dessa forma, são recomendados métodos de compactação por vibração forte e 

compressão para concretos com essas características. Além disso, pôde-se perceber que existe 

uma relação inversamente proporcional entre o teor de ar e a ME do concreto. 

Entre os traços alternativos, com a relação água/cimento de 0,63, destaca-se a 

mistura com substituição de 50 % de areia artificial e britas 19 mm e 12,5 mm por agregados 
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reciclados de RCD (50RCD-0,63). Já, entre os traços com a relação água/cimento de 0,73, deve-

se mencionar a composição com substituição de 20 % de brita 19 mm por cinza grossa (20B19-

0,73). No caso, essas misturas apresentam-se como potenciais alternativas à fabricação de 

pavers. Isso, devido aos valores de RCS das mesmas serem significativos dentre as misturas 

testadas. Com relação à RCS, é possível observar que os resultados são inferiores aos mínimos 

de 35 MPa ou 28 MPa colocados na norma ABNT NBR 9781 (2013). De posse dessa 

informação, é possível destinar os pavers com essa dosagem para áreas com menores 

solicitações de tráfego, como ciclovias. Contudo, estima-se que seja possível fabricar BIPs com 

resistência superior a 35 MPa, desde que sejam feitas modificações no traço de referência. Além 

disso, poderia ser utilizado um outro tipo de aditivo ou agregados com variadas composições 

mineralógicas. Também existem indícios de que a norma ABNT NBR 9781 (2013) apresenta 

critérios que podem ser revistos. Dessa forma, os BIPs podem atender às especificações com 

uma maior facilidade a depender do campo de aplicação dos mesmos blocos. 

A próxima etapa da presente pesquisa consta no Capítulo 4 intitulado como “Estudo 

do Dimensionamento Empírico e Mecanístico-Empírico de Pavimentos Intertravados de 

Concreto”. Nesse capítulo, foram inseridas informações a respeito dos métodos de 

dimensionamento para PIs. Também foi proposta a comparação entre diferentes metodologias 

para a obtenção de um PI, cujas dimensões das camadas permitiram uma construção mais 

racional e econômica. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DO DIMENSIONAMENTO EMPÍRICO E MECANÍSTICO-

EMPÍRICO DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO  

 

4.1 Considerações Iniciais 

 

Aliado ao uso de materiais alternativos na composição do concreto usado nos BIPs, 

o PI necessita estar bem dimensionado para a estrutura ser viável do ponto de vista técnico. 

Segundo Cruz (2003), a maioria dos métodos foi criada a partir de adaptações da metodologia 

aplicada para pavimentos flexíveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, Rada et al. (1992) 

aplicaram mudanças no método de dimensionamento de pavimentos flexíveis da American 

Association of State Highway of Transportation Officials (AASHTO) para utilização em PIs. 

Devido às dificuldades de dimensionamento ou de verificação estrutural dos PIs 

constituídos de blocos de concreto, houve esforços para investigar o mecanismo de trabalho 

desse tipo de pavimento. No que se refere à deformação permanente, Shackel (1990) apresenta, 

na Figura 64, a influência da espessura dos BIPs e da camada de assentamento nas deformações 

plásticas de um PI. Essa figura foi criada, por meio do uso de um simulador de veículos pesados 

para a execução de ensaios na África do Sul. Pode-se perceber que, quanto maior for a espessura 

das peças de concreto, menor será a deformação permanente. 

 

Figura 64 – Efeito da espessura dos blocos de 

concreto no Pavimento Intertravado 

 

Fonte: Shackel (1990 apud CRUZ, 2003). 
 

Pode-se informar que Huurman (1996) propôs um método de dimensionamento 

baseado na deformação permanente transversal e longitudinal nas camadas de base e de 
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assentamento. Nesse caso, foi considerado a contribuição de todos os componentes do 

pavimento. Outro trabalho foi o de Baba, Yaginuma e Kasahara (2000), em que foram utilizados 

equipamentos de medição de deflexão em campo, conhecidos como Falling Weight 

Defletometer (FWD). O estudo mostrou que esse tipo de instrumento pode ser eficaz na 

avaliação sistemática de pavimentos intertravados no campo. Isso permite a determinação dos 

módulos de elasticidade por processo de retroanálise. 

Existe uma tendência na utilização de métodos mecanístico-empíricos para PIs que 

admitem um modelo de comportamento mais voltado ao pavimento flexível do que o rígido. 

Conforme Müller (2005), o intuito do aperfeiçoamento dos métodos de dimensionamentos para 

PIs tende a simular o revestimento como uma camada elástica linear. Isso foi baseado em 

constatações de que um PI possui diferentes mecanismos de distribuição de esforços. Também 

é considerado que os BIPs de concreto são menos sensíveis às sobrecargas do que os pavimentos 

flexíveis. 

Por outro lado, no Brasil, tem-se observado o uso de métodos empíricos de 

dimensionamento para PIs. Pode ser mencionado, por exemplo, o método do DNIT (2005) no 

Manual de Pavimentos Rígidos do mesmos órgão. Referente aos métodos mecanístico-

empíricos nacionais, destaca-se a pesquisa de Hallack (1998), na qual foi utilizado o software 

Elsym 5. Esse considera exclusivamente a elasticidade linear para todas as camadas 

constituintes do pavimento.  

 

4.2 Revisão Bibliográfica 

 

4.2.1 Experiência internacional no dimensionamento de Pavimentos Intertravados 

 

4.2.1.1 Modelo empírico no Reino Unido (COOK; KNAPTON, 1996) 

 

No Reino Unido, existem áreas pavimentadas que são destinadas a suportar menos 

de 1.000 solicitações acumuladas de eixos padrão durante a vida de serviço. No caso, essas 

áreas incluem parques de estacionamento, unidades privadas e calçadas para pedestres (COOK; 

KNAPTON, 1996). 

Cook e Knapton (1996) apresentaram um método de projeto direcionado aos PIs 

sujeitos ao tráfego leve. Há duas categorias distintas de pavimentos destinados ao tráfego leve. 

A primeira compreende o fluxo de pedestres e a segunda consiste na circulação de veículos 

comerciais leves. No caso da ausência de ensaios disponíveis dos solos, onde será feito a obra, 
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é possível proceder a um teste prático. Nesse caso, ocorre a verificação da presença de marcas 

dos passos no subleito ao caminhar sobre a superfície. Embora, existam possibilidades de erro 

com esse teste obviamente, é preferível adotar essa abordagem a ignorar as condições do terreno, 

no qual será construído o PI. Dessa forma, em função da categoria da área a ser pavimentada, 

são propostos fluxogramas de dimensionamento que são descritos nas Figuras 65 (tráfego de 

pedestres) e 66 (tráfego de veículos comerciais leves). 

 

Figura 65 – Método de projeto para Pavimentos Intertravados com tráfego de 

pedestres 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Cook e Knapton (1996). 
 

Apresenta-se o fluxograma da Figura 66 para um tipo de PI, no qual a camada de 

base pode ser concebida em material granular ou estabilizado. De acordo com o método 

empregado no Reino Unido, para a base granular, são possíveis dois tipos de materiais: solo 

tipo I (adequado para a aplicação em rodovias) e solo tipo II (mais sensível às alterações na 

umidade). Como material estabilizado, são recomendados tratamentos com cimento e 

macadame betuminoso quente. Uma observação a ser feita é que o termo CBR, na figura a 

seguir, significa California Bearing Ratio que é um parâmetro de resistência do solo. Também 

é importante destacar que o número N, na pavimentação, representa a quantidade de solicitações 

do eixo simples padrão, o qual transmite uma carga total de 8,2 tf (aproximadamente 80 kN). 
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Essa varável informa quantas repetições de carga-padrão o pavimento irá receber ao longo da 

sua vida útil. 

 

Figura 66 – Método de projeto para Pavimentos Intertravados com tráfego de 

veículos leves 

 

Fonte: Cook e Knapton (1996 apud CRUZ, 2003). 
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4.2.1.2 Modelo mecanístico-empírico na Austrália (SHACKEL, 1990) 

 

O Lockpave é um software de dimensionamento automático de PIs desenvolvido na 

Austrália. Shackel (1990) descreve o desenvolvimento do método que é um sistema de 

dimensionamento mecanístico-empírico, tanto para rodovias quanto para áreas industriais. 

As hipóteses do método podem ser definidas da seguinte forma: 

(a) o afundamento de trilha de roda é estimado por meio da deformação de 

compressão vertical induzida pelo tráfego no topo do subleito; 

(b) eventualmente, caso a camada de base ou sub-base seja tratada com cimento ou 

asfalto, a fadiga nessas camadas é levada em conta por meio da deformação 

horizontal de tração admissível; 

(c) não se considera fadiga nos BIPs, mesmo admitindo que o conjunto dos blocos 

atue como se apresentasse um Módulo de Resiliência (MR) próximo ao que é 

determinado em uma mistura asfáltica. 

Os materiais são considerados elásticos lineares, sendo que, para os BIPs, os 

módulos de elasticidade podem atingir valores de até 7.500 MPa. Esses valores foram estimados, 

por meio de FWD por retroanálise, possuindo certo grau de incerteza. A escolha da espessura 

dos BIPs nesse programa é possível dentro de quatro valores: 6 cm, 8 cm, 10 cm e 12 cm. Além 

disso, a escolha do tipo de base e sub-base é função do tráfego e do subleito. Por meio dos 

ensaios triaxiais dinâmicos, são obtidos os MRs (alusão ao MDE) e o coeficiente de Poisson 

para as camadas de base, sub-base e subleito. 

Com relação à espessura da base granular, são apresentadas as curvas de projeto 

dessa camada na Figura 67. Expostas essas informações, um fluxograma esquemático do 

processo de dimensionamento usando o programa Lockpave é apresentado na Figura 68. Uma 

observação a ser feita é que o termo PPC, na figura a seguir, significa Peça Pré-moldada de 

Concreto, o que é uma referência aos BIPs. 
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Figura 67 – Curvas de projeto para Pavimento Intertravado 

rodoviário 

 

Fonte: Adaptado de Shackel (1986 apud SILVA, 2016). 
 

Figura 68 – Diagrama do processo de dimensionamento de Pavimentos 

Intertravados com o programa Lockpave 

 

Fonte: Shackel (2000 apud CRUZ, 2003). 
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4.2.2 Experiência nacional no dimensionamento de Pavimentos Intertravados 

 

4.2.2.1 Modelo empírico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes   

(DNIT, 2005) 

 

O método de dimensionamento para PI do DNIT (2005) encontra-se no Manual de 

Pavimentos Rígidos do mesmo órgão. Esse documento é direcionado para acostamentos, pátios 

e locais, onde o tráfego flui com velocidade reduzida. No caso, o método leva em consideração 

o CBR do subleito e a carga de roda na unidade toneladas-força (tf) para a determinação da 

espessura total do PI. Com relação à espessura dos BIPs, é recomendado que esses possuam 

valores de 6 cm a 10 cm, conforme a norma ABNT NBR 9781 (2013). A camada de 

assentamento é considerada como a base do pavimento e pode ser composta por areia ou pó-

de-pedra, com espessura igual a 4 cm. Para se determinar a dimensão da sub-base, é necessário 

subtrair a espessura da base mais os BIPs do PI inteiro. Empregando-se apenas 50 % da carga 

por roda, a espessura do PI é calculada pela Equação 6. 

 

etotal = 
150 + 150 × √

P
2

CBR + 5
                                                                                                                          (6) 

 

Onde: 

etotal: espessura total do pavimento (cm); 

P: carga por roda (tf); 

CBR: Índice de Suporte Califórnia do subleito (%). 

 

Para que esse conhecimento seja fixado, será introduzido um exemplo de aplicação 

desse método. Exemplo: dimensionar um PI para um tráfego de veículos com carga máxima de 

6 tf, sendo 5 % o CBR do subleito e 10 cm a espessura do BIP. Os passos a serem seguidos são: 

(a) Cálculo da espessura total do pavimento → Da Equação 6, obtêm-se 41 cm, 

destacando que o resultado deve ser arredondado para o número inteiro superior 

mais próximo; 

(b) Determinação da espessura da camada de sub-base → 41 cm (total) – 10 cm 

(bloco de concreto) – 4 cm (areia de assentamento) = 27 cm; 

(c) Resultado da seção na Figura 69 (sem escala). 
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Figura 69 – Esquematização da seção 

dimensionada de Pavimento Intertravado 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

A respeito das críticas a esse método, pode-se colocar que não fica claro o motivo 

de ser empregado apenas 50 % da carga por roda no dimensionamento da espessura total do PI. 

Além disso, essa metodologia é aplicada em áreas de aplicação com baixo volume de tráfego 

com velocidade reduzida. No entanto, esse mesmo tráfego não é especificado em números de 

repetições de eixo padrão (número N), o que deixa o critério subjetivo. Dessa forma, existem 

limitações que devem ser avaliadas para concluir se o seu uso é viável ou não. 

 

4.2.2.2 Modelo mecanístico-empírico Hallack (HALLACK, 1998) 

 

Hallack (1998) estabeleceu, em São Paulo, uma metodologia de dimensionamento 

mecanística-empírica para PIs. No caso, a aplicação do método foi direcionada às áreas de 

terminais de carga e pátios industriais. Nesse locais, circula grande variedade de veículos e 

equipamentos com diversas configurações de eixo. O tráfego compreende caminhões 

rodoviários, empilhadeiras, carregadeiras e guindastes. 

O software utilizado foi o Elsym 5 que considera exclusivamente a elasticidade 

linear para todas as camadas constituintes do pavimento. A premissa principal do método é 

admitir um pavimento de três camadas, onde a camada de base tem rigidez suficiente para não 

sofrer ruptura por fadiga. Assim, a adoção de material estabilizado com MDE significativo e 

baixa deformação na camada de base é condição essencial do programa. De qualquer forma, o 

dimensionamento consiste na determinação da espessura da base, uma vez que a camada de 

revestimento (blocos + assentamento) é definida de antemão, sendo os demais parâmetros 
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conhecidos. 

Nesse método de dimensionamento, um dos parâmetros a serem verificados é a 

deformação no subleito. É averiguado se a espessura da camada de base calculada atende ao 

critério de ruptura pré-estabelecido, com relação à deformação vertical no topo do subleito. 

Assim, o método recomenda utilizar a Equação 7 proposta por Shackel (1990). 

 

εadm = 
28000

N0,25
 × 10

-6
                                                                                                                                (7) 

 

Onde: 

εadm: deformação admissível no subleito; 

N: número previsto de repetições de carga. 

 

4.3 Materiais e Métodos 

 

4.3.1 Materiais 

 

A partir dos BIPs citados na seção de Materiais e Métodos do Capítulo 3, foram 

aplicadas algumas das suas propriedades no programa DesignPave. Esse software foi lançado 

em 2018, sendo desenvolvido pela Concrete Masonry Association of Australia (CMAA) em 

colaboração com a University of South Australia (UniSA). O programa é direcionado ao 

dimensionamento mecanístico-empírico de PI. Além disso, para as camadas granulares 

pertencentes ao PI, foram utilizados os dados de Vasconcelos (2018). Nessa pesquisa citada, foi 

trabalhada a inserção de cinzas, provenientes da UTP, na base e na sub-base de pavimentos 

asfálticos. Mais detalhes sobre o uso do software DesignPave e as propriedades dos solos 

utilizados nesta pesquisa, a partir de Vasconcelos (2018), estão inseridos na seção de Métodos 

deste capítulo. 

 

4.3.2 Métodos 

 

Na perspectiva de atingir os objetivos pré-estabelecidos nessa pesquisa, adotou-se 

uma sequência metodológica composta de quatro etapas. O fluxograma está presente na Figura 

70. 
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Figura 70 – Fluxograma experimental da metodologia para os métodos 

de dimensionamento utilizados 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Antes de serem abordados os métodos de dimensionamento para PIs nos tópicos 

seguintes, é importante que seja inserida a Tabela 24. No caso, as vias são classificadas de 

acordo com o número N. Essas informações são importantes para as análises dos resultados a 

partir do uso dos métodos de dimensionamento empírico e mecanístico-empírico para PIs. Além 

disso, preferiu-se utilizar uma nomenclatura nacional para a classificação das vias de acordo 

com o número N. No caso, a classificação da Tabela 24 está presente na IP 06 (2004) da 

Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). 

 

Tabela 24 – Classificação das vias e parâmetros de tráfego 

Função 

predominante 

Tráfego 

previsto 

Vida de 

projeto 

(anos) 

Volume inicial da  

faixa mais carregada 
Número N  

Veículo leve 
Caminhão/

Ônibus 

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 2,70×104 a 1,40×105 

Via Local e 

Coletora 
Médio 10 401 a 1500 21 a 100 1,40×105 a 6,80×105 

Vias Coletoras 

e Estruturais 

Meio pesado 10 1501 a 5000 101 a 300 6,80×105 a 3,10×106 

Pesado 12 5001 a 10000 301 a 1000 3,10×106 a 3,30×107 

Muito pesado 12 >10000 1001 a 2000 3,30×107 a 6,70×107 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo IP 06 (2004). 
 

• Uso da metodologia empírica 
para dimensionar PI.

Etapa 1

• Uso da metodologia 
mecanística-empírica para 

dimensionar PI.
Etapa 2

• Escolha dos níveis de tráfego e 
dos materiais para o 

dimensionamento de PIs.
Etapa 3

• Aplicação de dados para 
simular a construção de PI e 

analisar custos.
Etapa 4



                                                                   111 

4.3.2.1 Etapa 1 – Dimensionamento empírico de Pavimento Intertravado 

 

Foram contemplados dois procedimentos para dimensionamento empírico de PI, 

conforme metodologias estabelecidas na ABCP e na PMSP. A Figura 71 informa sobre os 

métodos utilizados. 

 

Figura 71 – Metodologias de dimensionamento empírico para Pavimentos Intertravados 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

O primeiro procedimento é baseado no ET 27 (1998) da ABCP. Esse método é 

recomendado à aplicação de PIs em áreas sujeitas ao tráfego de veículos comerciais. No caso, 

o número N pode variar entre o tráfego leve e pesado de acordo com a Tabela 24. 

Com relação à camada de sub-base e base, e aos blocos de concreto, o método 

apresenta os requisitos na Tabela 25. Para a camada de assentamento, é utilizada areia com 

espessura de 5 cm. 

 

Tabela 25 – Requisitos para as camadas de Pavimento Intertravado de acordo com o método 

da Associação Brasileira de Cimento Portland 

Camadas Número N 
CBR do 

subleito natural (%) 

CBR da 

sub-base (%) 
Espessura (cm) 

Sub-base 

N < 5,0×105 ≥ 20 – Dispensável 

N ≥ 5,0×105 ≥ 30 – Dispensável 

N < 5,0×105 ≤ 20 ≥ 20 Ver Figura 72 

N ≥ 5,0×105 ≤ 30 ≥ 30 Ver Figura 72 

Base 

N < 1,5×106 – – Dispensável 

1,5×106 ≤ N < 1,0×107 – – 10,0 no mínimo 

N ≥ 1,0×107 – – Ver Figura 73 

Blocos de 

concreto 

N ≤ 5,0×105 – – 6,0 

5,0×105 < N < 1,0×107 – – 8,0 

N ≥ 1,0×107 – – 10,0 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland ET 27 (1998). 

 

• Associação Brasileira de Cimento Portland 
ET 27 (1998)

• Prefeitura Municipal de São Paulo               
IP 06 (2004)

Dimensionamento 
empírico de PI
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Figura 72 – Espessura necessária para a camada de sub-base de acordo com o método 

da Associação Brasileira de Cimento Portland 

 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland ET 27 (1998). 

 

Figura 73 – Espessura para a camada de base de acordo com 

o método da Associação Brasileira de Cimento Portland 

 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland ET 27 (1998). 

 

O segundo procedimento é baseado na IP 06 (2004) da PMSP, o qual foi criado com 
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base em estudos feitos pela Portland Cement Association (PCA). Esse método é recomendado 

à aplicação de PIs em áreas de tráfego médio a meio pesado, em que o número N varia entre 

1,40×105 e 3,10×106. 

Esse procedimento determina a espessura da base puramente granular sem a 

presença da sub-base, em função do número N e do CBR do subleito. Isso é feito, por meio da 

Tabela 26, podendo ser feita interpolação. Com relação à camada de assentamento, é utilizada 

areia com espessura de 5 cm, assim como no ABCP ET 27 (1998). A respeito desse valor de     

5 cm, é importante citar que as duas metodologias citadas são aplicadas no Brasil. Dessa forma, 

esses procedimentos estão de acordo com o procedimento da ABNT NBR 15953 (2011). Nessa 

norma, a camada de assentamento deve ter uma espessura de 5 cm com uma tolerância de   

± 2 cm. Esse assunto é debatido com uma maior ênfase na seção de Resultados e Discussões 

deste capítulo. Com relação à camada de revestimento, a espessura dos BIPs varia de 8 cm a 10 

cm. Esse último valor é adotado para condições mais severas de carregamento, o que deve ser 

avaliado pelo projetista. 

 

Tabela 26 – Espessura necessária de base de acordo com o método da Prefeitura Municipal de 

São Paulo 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo IP 06 (2004). 

Número N 

Valor do CBR (%) do subleito 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 

Espessura da base granular (cm) 

1×10³ 27 21 17  
 

 

 

 

Valor mínimo de 15 

2×10³ 29 24 20 17 

4×10³ 33 27 23 19 17 

8×10³ 36 30 25 22 19 

– 

1×104 37 31 26 23 20 

2×104 41 34 29 25 22 17 

4×104 44 37 32 28 24 19 

8×104 48 40 35 30 27 21 17 

– 

1×105 49 41 36 31 28 22 18 

2×105 52 44 38 34 30 24 19 

4×105 56 47 41 36 32 26 21 

8×105 59 51 44 39 34 28 23 

– 

1×106 60 52 45 40 35 29 23 16 

2×106 64 55 47 42 38 30 25 17 

4×106 68 58 50 45 40 33 27 19 

8×106 71 61 53 47 42 34 29 20 

– 

1×107 72 62 54 48 43 35 30 21 
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4.3.2.2 Etapa 2 – Dimensionamento mecanístico-empírico de Pavimento Intertravado 

 

Foi utilizado o programa DesignPave para o dimensionamento mecanístico-

empírico de PI, conforme a programação estabelecida pela CMAA e UniSA. Para o uso desse 

software, é preciso acessar o endereço eletrônico: 

https://www.cmaa.com.au/DesignPave/Registration 

Para que o uso do programa fique mais claro, serão apresentadas uma série de etapas 

a seguir, em que cada um desses processos será ilustrado pela Figura 74. 

(a) 1ª Etapa: Na escolha do tipo de pavimento a ser dimensionado, é preferível que 

seja escolhida a opção “Road”. Esse formato se refere à uma estrutura com a 

presença dos BIPs, base e/ou sub-base com propriedades conhecidas; 

(b) 2ª Etapa: No método referente à análise do tráfego, recomenda-se a escolha da 

opção “Equivalent Standard Axle” (ESA) que é equivalente ao número N; 

(c) 3ª Etapa: São inseridos os dados referentes ao número N (no programa: 

“Estimated ESA repetitions”) e o valor de CBR do subleito; 

(d) 4ª Etapa: É escolhido o tipo de configuração para o PI. No caso, existem três 

opções → (1) blocos de concreto, camada de assentamento e base; (2) blocos de 

concreto, camada de assentamento, base e sub-base e (3) blocos de concreto, 

camada de assentamento, base e sub-base estabilizada (com o uso de cimento, 

por exemplo); 

(e) 5ª Etapa: Procede-se para a análise do software para obter a espessura otimizada 

da camada de base ou sub-base. É preciso inserir os dados de MDE e coeficiente 

de Poisson dos materiais presentes nas outras camadas do PI; 

(f) Observações:  

1) É importante comentar que o programa recomenda que os BIPs possuam 

espessura entre 6 cm e 12 cm (valor adotado de 8 cm) e a camada de 

assentamento entre 2 cm e 4 cm (valor adotado de 4 cm); 

2) A espessura mínima admissível para as camadas granulares (base e sub-

base) é de 10 cm; 

3) Na seção de Resultados e Discussão deste capítulo, ao comparar esse 

programa com o método da ABCP ET 27 (1998), esse procedimento 

empírico permite seções com a presença da sub-base como camada 

granular. Assim, uma das configurações de PI no software consiste em: 

blocos de concreto; camada de assentamento e base, conforme já foi citado. 
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Assim, essa opção foi utilizada para realizar as devidas comparações com 

o método da ABCP ET 27 (1998). No caso, os dados do solo utilizado na 

sub-base são inseridos na camada de base do programa DesignPave; 

4) Também é preciso destacar que o procedimento empírico da ABCP ET 27 

(1998) permite seções com a presença apenas dos BIPs e da camada de 

assentamento na estrutura do PI. Isso a depender do número N e do CBR 

do subleito. Nesses casos, foi escolhida novamente a seguinte 

configuração no programa DesignPave: blocos de concreto; camada de 

assentamento e base. Conforme já foi escrito, os dados do solo utilizados 

nas seções com sub-base foram inseridos na camada de base do software. 

Essa escolha foi feita para diminuir os custos com a aquisição de material 

apropriado para a camada granular em uma possível construção de PI. 

Mais informações a respeito dos solos utilizados estão presentes na Etapa 

3 dos Métodos apresentados neste capítulo; 

5) Com relação ao coeficiente de Poisson (µ), por meio da pesquisa de 

Vasconcelos (2018) e de recomendações do próprio software, foram 

adotados os seguintes valores → µ = 0,20 para os BIPs; µ = 0,35 para as 

camadas granulares e de assentamento, e µ = 0,40 para o subleito. 

 

Figura 74 – Etapas de aplicação do programa DesignPave 

  
(a) 1ª Etapa (b) 2ª Etapa 
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(c) 3ª Etapa (d) 4ª Etapa 

 
(e) 5ª Etapa 

Fonte: Autor (2020). 

 

Aspectos relevantes a serem destacado a respeito do software DesignPave são as 

premissas que envolvem as análises feitas pelo programa. No que se refere às tensões, o sistema 

de multicamadas no PI é convertido em uma camada homogênea equivalente com uma única 

propriedade do material. Esse procedimento é conhecido como Teoria das Espessuras 

Equivalentes (TEE), originalmente desenvolvido por Odemark (1949). A ideia da TEE é que 

existem tensões verticais na interface entre a camada superior com rigidez MDE1, espessura h1 

e o meio semi-infinito homogêneo com rigidez MDEm. No caso, essas tensões podem ser as 

mesmas em uma nova camada com rigidez MDEm e espessura equivalente heq. Para um melhor 

entendimento, a Figura 75 mostra como as tensões verticais causadas pela carga de roda são 

distribuídas por duas camadas com a aplicação da TEE. Vale destacar que o termo σz refere-se 

às tensões verticais. Odemark (1949) mostrou que a espessura equivalente heq pode ser 

determinada, utilizando a Equação 8. 
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Figura 75 – Aplicação da Teoria das Espessuras Equivalentes nas camadas de um pavimento  

 
(a) Sistema de camadas em um pavimento (b) Aplicação da Teoria das Espessuras 

Equivalentes no sistema de camadas em um 

pavimento 

Fonte: Traduzido e adaptado de Rahman (2018). 

 

heq = 0,9 × h1 × (
MDE1

MDEm

)
0,33

× √
1 - µ

m
2

1 - µ
1
2

3

                                                                                           (8) 

 

Onde: 

heq: espessura da camada equivalente superior (cm); 

h1: espessura da camada superior antes da aplicação da Teoria das Espessuras Equivalentes 

(cm); 

MDE1: módulo de elasticidade da camada superior (MPa); 

MDEm: módulo de elasticidade do meio semi-infinito homogêneo (MPa); 

µm: coeficiente de Poisson do meio semi-infinito homogêneo; 

µ1: coeficiente de Poisson da camada superior. 

 

Na Figura 75, o meio semi-infinito homogêneo pode ser representado pelo subleito 

em pavimento rodoviário. Com relação ao programa DesignPave, o MDE do subleito é 

calculado de acordo com a Equação 9. Dessa forma, para um PI com a presença da base e da 

sub-base, a espessura equivalente desse pavimento é determinada pela Equação 10. 

 

MDE = 10 × CBR                                                         (9) 

 

heq (PI) = heq (BIP) + heq (Assentamento) + heq (Base) + heq (Sub-base)                     (10) 

 

Onde: 

MDE: módulo de elasticidade (MPa); 

heq (PI): espessura equivalente do Pavimento Intertravado (cm); 

CBR: Índice de Suporte Califórnia (%); 
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heq (BIP): espessura equivalente do Bloco Intertravado de Pavimento (cm); 

heq (Assentamento): espessura equivalente da camada de assentamento (cm); 

heq (Base): espessura equivalente da camada de base (cm); 

heq (Sub-base): espessura equivalente da camada de sub-base (cm). 

 

A aplicação da TEE permite simplificar o cálculo das tensões, deformações e 

deslocamentos no pavimento. A questão é que a aplicação da teoria de multicamadas pode ser 

bastante complexa. Nos pavimentos asfálticos, por exemplo, de acordo com Franco (2007), 

alguns métodos de dimensionamento consideram a elasticidade linear como premissa para as 

análises. 

Deve-se também registrar aqui que o uso da Equação 9 pode ser questionado 

quando aplicado para determinadas localidades que possuem condições pedológicas e 

geológicas diferentes. Assim, além do uso do CBR, podem ser utilizados modelos que 

relacionem diversos parâmetros dos materiais para prever o MR. Tais modelos tendem a ser 

mais confiáveis, pois são utilizadas mais variáveis explicativas. No caso, o MR pode ser 

associado com a granulometria, os limites de consistência, a massa específica seca máxima e a 

umidade. Além disso, algumas relações, por exemplo, podem ser estabelecidas, usando 

inteligência artificial. Isso está relacionado com os modelos neurais de estimativas do ensaio de 

MR. Dessa forma, podem ser correlacionadas propriedades de compactação e caracterização 

dos materiais, conforme foi investigado por Ribeiro (2016). 

No que se refere ao cálculo das tensões, são utilizadas as equações de Boussinesq, 

as quais foram criadas em 1885. As tensões vertical, radial e tangencial são determinadas em 

diferentes profundidades, por meio das Equações 11 e 12. 

 

σz = p × [
z3

(a2 + z2)3/2
 −  1]                                                                                                                (11) 

 

σr = σt = 
p

2
 × [

2 × z × (1 + µ)

(a2 + z2)1/2
 −  

 z3

(a2 + z2)3/2
 −  (1 + 2 × µ)]                                              (12) 

 

Onde: 

σz: tensão vertical (MPa); 

σr: tensão radial (MPa); 

σt: tensão tangencial (MPa); 
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p: pressão de contato do pneu (MPa). Valor assumido de 0,7 MPa nas análises do programa 

DesignPave; 

z: profundidade abaixo da superfície (m); 

a: raio da área do carregamento circular (m). Valor assumido de 0,15 m nas análises do 

programa DesignPave; 

µ: coeficiente de Poisson. 

 

Por meio das Equações 11 e 12, observando a Figura 75, podem ser calculadas as 

deformações verticais e radiais em qualquer ponto no meio semi-infinito homogêneo. Esse é 

representado pelo subleito. As deformações verticais e radiais podem ser determinadas por meio 

das Equações 13 e 14, respectivamente. 

 

εz = 
1

MDE
 × [σz −  µ × (σr + σt)]                                                                                                    (13) 

 

εr = 
1

MDE
 × [σr −  µ × (σt + σz)]                                                                                                     (14) 

 

Onde: 

εz: deformação vertical; 

εr: deformação radial; 

MDE: módulo de elasticidade (MPa); 

σz: tensão vertical (MPa); 

µ: coeficiente de Poisson; 

σr: tensão radial (MPa); 

σt: tensão tangencial (MPa). 

 

Com relação aos critérios de falha adotados pelo software, presume-se que, em 

materiais granulares, como rochas trituradas e pedregulhos, em um PI, ocorre o acúmulo 

gradual de deformação permanente no subleito. No caso, existem métodos propostos para 

relacionar a magnitude dessas deformações e o número N que um pavimento pode suportar 

antes de desenvolver uma falha inaceitável. Com isso, é utilizada a Equação 15, a qual foi 

recomendada por Edwards e Valkering (1974). 

 

ε = 2,8 × 10-2 × N-0,25                                                    (15) 
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Onde: 

ε: deformação de compressão admissível do subleito; 

N: número de repetições de carga. 

 

Outro critério de falha adotado é o de fadiga. Essa falha é adotada, no programa, 

para materiais estabilizados com cimento (solo-cimento) na camada de base. No caso, é 

utilizada a Equação 16, que se encontra no trabalho de Austroads (2008). 

 

N = RF × [
(

11300

MDE0,804  + 191)

µε
 ]

12

                                                                                                   (16) 

 

Onde: 

N: número admissível de repetições de carga; 

RF: fator de segurança para a fadiga de materiais estabilizados com cimento (ver Tabela 27); 

MDE: módulo de elasticidade do material estabilizado com cimento (MPa); 

µε: deformação de tração induzida pela carga. 

 

Tabela 27 – Classificação das vias e parâmetros de tráfego 

Grau de confiabilidade 

do projeto (%) 
80,0 85,0 90,0 95,0 97,5 

RF 4,7 3,3 2,0 1,0 0,5 

Fonte: Austroads (2008). 

 

4.3.2.3 Etapa 3 – Escolha dos níveis de tráfego e dos materiais para a construção do Pavimento 

Intertravado 

 

Primeiramente, é importante mencionar que são utilizadas quatro intensidades de 

tráfego referentes ao número N nos métodos de dimensionamento para PIs. Isso é feito para 

avaliar a estrutura sob diferentes tensões. De acordo com a Tabela 24, N = 6×104 (tráfego leve); 

N = 6×105 (tráfego médio); N = 2×106 (tráfego meio pesado) e N= 1×107 (tráfego pesado). Ao 

utilizar esses valores de número N, é possível o uso das camadas de base e sub-base no PI. Além 

disso, os BIPs produzidos nessa pesquisa não são destinados às áreas industriais, onde as cargas 

são mais elevadas. Assim, não houve a necessidade de serem testados níveis de tráfego muito 

pesado de acordo com a Tabela 24. 

No que se refere ao subleito, foram escolhidos quatro valores de CBR: 5 %, 10 %, 
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15 % e 20 %. De acordo com Vasconcelos (2016), usualmente o CBR de 10 % é mais encontrado 

em solos presentes na RMF. No entanto, é importante verificar o funcionamento da estrutura 

do PI em solos com piores ou melhores condições de resistência. No caso, isso pode acontecer 

em uma obra rodoviária real. 

Com relação aos materiais presentes nas camadas granulares e de assentamento, 

foram utilizados os resultados obtidos por Vasconcelos (2018). Nessa pesquisa citada, foi 

estudado o uso de cinza volante da UTP em camadas granulares de pavimento. Dessa forma, as 

propriedades do resíduo, como granulometria e composição química também foram 

mensuradas por Vasconcelos (2018). As composições, em massa, das misturas escolhidas estão 

presentes na Tabela 28. Essas misturas foram selecionadas, tendo em vista as suas propriedades 

que facilitam o uso do método empírico da ABCP ET 27 (1998). Também foram considerados 

os custos de implementação desses materiais em uma obra rodoviária. Uma observação é que 

o material de rejuntamento deve ter uma espessura de 2 mm a 5 mm entre os BIPs de acordo 

com a norma ABNT NBR 15953 (2011). 

 

Tabela 28 – Misturas escolhidas para o Pavimento Intertravado 

Camadas Misturas Solo (%) Cinza volante (%) Cal (%) 

Assentamento e material de 

rejuntamento 
M1 100,0 0,0 0,0 

Base M5 47,5 47,5 5,0 

Sub-base M7 48,5 48,5 3,0 

Fonte: Vasconcelos (2018). 
 

Referente à camada de assentamento e ao material de rejuntamento do PI, pelo fato 

da norma ABNT NBR 15953 (2011) não especificar os valores quanto ao CBR ou expansão, 

decidiu-se utilizar o material M1. Esse é composto por 100 % de solo regional coletado em uma 

jazida na RMF. Esse material, conforme Vasconcelos (2018), é A-2-4 segundo a classificação 

da AASHTO. Trata-se de um solo granular, do tipo areia-siltosa, com 17 % de material passante 

na peneira de 0,075 mm. Já a cal utilizada para estabilização química das misturas M5 (5 %) e 

mistura M7 (3 %) é do tipo hidratada calcítica comercial, obtida de uma empresa localizada no 

Ceará. Sobre a cinza volante utilizada, esse material possui 69 % das partículas passantes na 

peneira de 0,075 mm, sendo classificada pela AASHTO como um material siltoso do tipo A-4. 

Além disso, esse resíduo foi aprovado nos ensaios ambientais de extrato lixiviado e solubilizado. 

Com isso, a Tabela 29 apresenta as principais características de cada uma das misturas citadas. 

Nas misturas M5 e M7, que apresentam cal em sua composição, devido ao processo de 
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estabilização química, serão colocadas as propriedades desses materiais com 28 dias de cura. 

 

Tabela 29 – Propriedades das misturas para camadas granulares de pavimentos 

Misturas 
CBR 

(%) 

Expansão 

(%) 

Umidade 

ótima 

(%) 

Massa 

Específica 

seca 

máxima 

(g/cm³) 

Parâmetros de Módulo de 

Resiliência 

(MR = k1 × σ3
k2 × σd

k3) 

MR 

médio 

(MPa) 
k1 k2 k3 R² 

M1 20,0 0,00 15,10 1,97 139,3 -0,269 -0,538 0,78 161,00 

M5 370,0 0,00 20,6 1,55 318,3 0,114 0,092 0,52 1007,00 

M7 205,0 0,00 20,70 1,56 2649,0 0,282 -0,199 0,50 735,00 

OBS1: No modelo composto para Módulo de Resiliência, o termo σ3 significa tensão confinante (MPa) e o 

termo σd se refere à tensão desvio (MPa). 

OBS2: Apesar do baixo valor de correlação observado para algumas misturas, o modelo composto ainda foi o 

que melhor representou esses materiais. 

Fonte: Vasconcelos (2018). 

 

A mistura M5 atende aos requisitos da norma DNIT–ES 141 (2010) para a camada 

de base por apresentar um CBR de 370 %, sendo maior do que 80 %, e uma expansão de zero 

que é menor do que 0,5 %. Já a mistura M7 atende aos requisitos da norma DNIT–ES 139 (2010) 

para a sub-base por apresentar um CBR de 205 %, sendo maior do que 20 %, e uma expansão 

de zero que é menor do que 1 %. Com relação ao MR, por essa propriedade ser uma alusão ao 

MDE, vão ser utilizados as médias de cada mistura para aplicação no programa DesignPave 

que requer esses dados. 

Uma etapa importante a ser descrita a seguir é o processo de obtenção do MDE dos 

BIPs. Para o uso do software DesignPave, é preciso o MDE estático dos pavers. No entanto, a 

norma ABNT NBR 8522 (2017), que é regente dessa propriedade, apresenta uma metodologia 

específica para o CP cilíndrico. Com isso, decidiu-se pela determinação do MDE dinâmico, 

utilizando a norma ABNT NBR 15630 (2008) (Figura 76), e da RCS dos BIPs de cada traço. 

No caso, utilizou-se a Equação 17 para calcular o módulo dinâmico. As conversões do valor 

dinâmico e da RCS para o MDE estático foram feitas por meio das Equações 18 e 19, 

respectivamente. Essas equações de correlação foram retiradas do trabalho de Lee et al. (2017) 

e da norma EN 1992-1-1 (2004) da European Committee for Standardization (CEN), 

respectivamente. Foram definidas duas formas de conversão para o MDE estático, pois, assim, 

pôde-se estabelecer uma correlação (R²) entre os resultados das duas equações. Conhecendo o 

valor de R², discutiu-se acerca da proximidade entre os dados de MDE estático obtidos por 

métodos alternativos. 
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Figura 76 – Aparelho de ultrassom para a 

determinação do Módulo de Elasticidade dinâmico 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

Testes foram feitos para validar as Equações 18 e 19 e, com relação a isso, foram 

usados os dados de Oliveira (2019). Nesse trabalho citado, foi realizado o ensaio de MDE 

estático em CPs cilíndricos de concreto com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. As amostras 

consideradas foram provenientes de concreteiras na RMF. Além disso, o concreto foi produzido 

para atingir diferentes resistências características à compressão aos 28 dias de cura. O processo 

consistiu em determinar o MDE estático para cada um dos CPs por meio do uso da norma 

ABNT NBR 8522 (2017) e das Equações 18 e 19. Assim, foi possível comparar os resultados e 

determinar o erro absoluto pelo uso das metodologias alternativas. Ao final, obteve-se um erro 

médio de 4,89 % (uso da Equação 18) e 6,26 % (uso da Equação 19), sendo considerados 

aceitáveis nesta pesquisa. Com o intuito de fornecer mais informações, os dados desse 

experimento constam no ANEXO A. Para que fique claro, os métodos empregados na 

determinação do módulo elástico podem ser dinâmicos. No caso, são aplicadas vibrações com 

diminutas amplitudes de deformação. Esses métodos também podem ser estáticos que 

submetem a amostra a uma tensão conhecida e mensuram a deformação induzida. 

 

Ed = υ² × ρ × 
(1 + µ) × (1 - 2 × µ)

(1 - µ)
                                                                                                    (17) 

 

Ec = 0,16 × Ed
1,36                                                         (18) 

 

Ec = 22 × (
fc

10
)

0,3

                                                                                                                                  (19) 
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Onde: 

Ed: módulo de elasticidade dinâmico do bloco (MPa na Equação 17 e GPa na Equação 18); 

Ec: módulo de elasticidade estático do bloco (GPa); 

υ: velocidade de propagação da onda ultrassônica (mm/µs); 

ρ: massa específica aparente do bloco (kg/m³); 

µ: coeficiente de Poisson (valor adotado de 0,2); 

fc: resistência à compressão do bloco (MPa). 

 

Para esse teste do MDE, foram destinados três BIPs por traço aos 28 dias de cura. 

No que se refere à ME aparente de cada BIP, essa variável foi determinada de acordo com a 

norma ABNT NBR 9778 (2005) por meio da fórmula da ME para amostra seca. Ao final do 

processo, foi calculado o valor médio do módulo elástico estático para cada mistura e esses 

resultados foram aplicados no programa DesignPave. É importante lembrar que as composições 

de cada um dos traços estão presentes na Tabela 15. Conforme foi escrito no Capítulo 3, uma 

observação é que, devido à pandemia causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 em 2020, não foi 

possível a execução de ensaios aos 28 dias dos BIPs pertencentes aos traços REF-0,73, 20B19-

0,73, 20A-0,73 e 20A20B19-0,73. No caso, a realização dos procedimentos só foi possível aos 

167 dias. No entanto, esses dados foram considerados para o período de 28 dias, devido ao uso 

do CP V – ARI. Além disso, nos traços REF-0,63, 20B19-0,63, 20A-0,63 e 20A20B19-0,63, 

não foi possível determinar a RCS dos BIPs ensaiados. Com isso, foram adotados, para os três 

blocos de cada uma dessas misturas, os valores da resistência característica aos 28 dias obtidos 

no Capítulo 3 (Figura 63). 

 

4.3.2.4 Etapa 4 – Aplicação de dados para simular a construção de Pavimento Intertravado e 

analisar os custos 

 

Com base nos resultados de dimensionamento de PI, provenientes da Etapa 3, 

procedeu-se simular a construção de um PI a ser instalado na área de estacionamento da 

UNIFOR. Essa obra foi mencionada na seção de Revisão Bibliográfica do Capítulo 2. No caso, 

a pretensão dos engenheiros envolvidos nessa construção é utilizar agregado reciclado de RCD, 

proveniente da demolição do Centro de Convenções, localizado na cidade de Fortaleza. Isso, 

para que o material alternativo fizesse parte da composição do concreto usado na fabricação 

dos BIPs. Esse terreno possui uma área total de, aproximadamente, 22.720 m², conforme pode 

ser visualizado na Figura 77. Como essa obra está em andamento, foi elaborado o APÊNDICE 

A, no qual estão enumeradas as etapas do processo construtivo do PI de modo a auxiliar futuros 
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engenheiros rodoviários. As etapas da construção de PI envolvem, desde serviços preliminares, 

como a limpeza e compactação do terreno, até a inserção dos BIPs por cima da camada de 

assentamento. 

 

Figura 77 – Vista superior do terreno a ser construído o 

Pavimento Intertravado na Universidade de Fortaleza 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2020). 
 

Por se tratar de uma área de estacionamento, o tráfego é constituído, de um modo 

geral, por veículos, como automóveis e motocicletas. Pelas dimensões expressivas do terreno 

(160 m  × 142 m), quando a obra estiver pronta, presume-se que ocorrerá uma circulação 

significativa de veículos. Isso inclui automóveis de médio e grande porte. Assim, no sentido de 

manter a coerência com as análises da Etapa 3 do Método, decidiu-se que o tráfego atuante na 

região seria médio com o número N igual a 6×105. Isso representa a intensidade de tráfego 

médio utilizada nos métodos empírico e mecanístico-empírico para PI. Referente ao subleito, 

foi considerado um CBR de 10 %, conforme estudos provenientes de Vasconcelos (2016) e 

explicados anteriormente. De posse dos dados do número N e CBR do subleito, foram utilizadas 

as seções de PI presentes nas Figuras 80 a 83. Assim, os volumes de cada material utilizado nas 

camadas do pavimento puderam ser determinados. Assim, foram comparados os resultados 

pelos métodos de dimensionamento empírico e mecanístico-empírico. 

Na análise de custos estimados dos serviços essenciais para a construção do PI, 

recorreu-se à Tabela 026 (sem desoneração) (2018) da Secretaria de Infraestrutura do estado do 

Ceará (SEINFRA-CE). Maiores detalhes a respeito da formação dos preços gerais para cada 

serviço estão inseridos no ANEXO B. 
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Referente às camadas granulares e ao material de rejuntamento do PI, assim como 

na Etapa 3 do Método, foram adotadas as misturas de Vasconcelos (2018). Essas estão presentes 

nas Tabelas 28 e 29. Sobre o material de rejuntamento, foi seguida a recomendação da norma 

ABNT NBR 15953 (2011) e utilizou-se uma espessura de 5 mm. Com relação aos BIPs a serem 

empregados nessa simulação, foram adotados os traços REF-0,73 (referência) e 50RCD-0,63 

(alternativo). No caso, essas misturas apresentaram os melhores resultados, referente à RCS 

característica aos 28 dias, entre os traços com relação água/cimento de 0,63 e 0,73, 

respectivamente. Escolheu-se a mistura com agregado reciclado de RCD, pois, conforme foi 

escrito, os engenheiros da obra pretendem utilizar esse material alternativo nos BIPs. Como, 

nesta pesquisa, não foram gastos recursos financeiros para a aquisição desse resíduo, o custo 

para a compra de agregados reciclados de RCD, nessa simulação, foi nulo. Isso também foi 

considerado na aquisição das cinzas volantes (resíduos) presentes nas misturas M5 e M7 de 

Vasconcelos (2018). Assim, foram comparados os custos estimados de construção do PI ao 

serem utilizados BIPs com e sem a presença de materiais alternativos. 

 

4.4 Resultados e Discussões 

 

4.4.1 Conversão do Módulo de Elasticidade Dinâmico e da Resistência à Compressão 

Simples em Módulo de Elasticidade Estático 

 

Os resultados referentes à determinação do MDE estático por meio das Equações 

18 (uso do módulo dinâmico) e 19 (uso da resistência à compressão) estão expostos na Tabela 

30. Além disso, foi feita a correlação, na Figura 78, entre esses dados de módulo estático. Assim, 

pode ser visualizado se essas duas metodologias apresentaram resultados próximos ou não. 

 

Tabela 30 – Módulo de Elasticidade estático para os traços de concreto estudados 

Traços de 

concreto 

Nº 

BIP 

MDE 

dinâmico 

(GPa) 

RCS 

(MPa) 

MDE estático (GPa) MDE estático médio (GPa) 

Equação 

18 

Equação 

19 

Equação  

18 

Equação  

19 

REF-0,63 

1 41,5 15,8 25,4 25,3 

24,3 25,3 2 39,9 15,8 24,1 25,3 

3 39,0 15,8 23,4 25,3 

20B19-0,63 

1 27,0 11,4 14,2 22,9 

14,5 22,9 2 27,8 11,4 14,7 22,9 

3 27,8 11,4 14,8 22,9 

20A-0,63 

1 29,4 21,9 15,9 27,8 

16,2 27,8 2 29,5 21,9 16,0 27,8 

3 30,5 21,9 16,7 27,8 

→CONTINUA 
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Tabela 30 – Módulo de Elasticidade estático para os traços de concreto estudados 

Traços de 

concreto 

Nº 

BIP 

MDE 

dinâmico 

(GPa) 

RCS 

(MPa) 

MDE estático (GPa) MDE estático médio (GPa) 

Equação 

18 

Equação 

19 

Equação  

18 

Equação  

19 

20A20B19-0,63 

1 31,1 15,8 17,1 25,3 

18,1 25,3 2 32,8 15,8 18,5 25,3 

3 33,1 15,8 18,6 25,3 

REF-0,73 

1 35,1 21,3 20,3 27,6 

22,1 28,5 2 40,0 25,7 24,1 29,2 

3 37,5 24,6 22,1 28,8 

20B19-0,73 

1 33,9 26,6 19,3 29,5 

21,0 29,7 2 38,5 29,2 22,9 30,3 

3 36,0 25,9 20,9 29,3 

20A-0,73 

1 28,8 18,4 15,4 26,4 

15,3 27,1 2 29,6 19,7 16,1 26,7 

3 27,3 22,2 14,4 27,9 

20A20B19-0,73 

1 33,4 23,7 18,9 28,5 

16,9 27,3 2 28,2 16,8 15,0 25,7 

3 30,5 21,5 16,7 27,7 

50RCD-0,63 

1 37,6 30,7 22,2 30,8 

21,3 29,8 2 39,4 24,1 23,7 28,6 

3 32,1 27,8 17,9 29,9 

50RCD-0,73 

1 34,5 20,4 19,7 27,2 

22,0 27,9 2 38,5 24,0 22,9 28,6 

3 38,9 22,2 23,3 27,9 

→CONCLUSÃO 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 78 – Correlação entre os dados de Módulo de Elasticidade estático 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

A partir dos dados da Tabela 30, pode-se observar que os BIPs do traço de referência 

REF-0,63 apresentaram os maiores valores de MDE dinâmico e estático (uso da Equação 18). 

Isso é curioso, pois esses blocos não foram os mais resistentes, com relação à RCS. Isso pode 

indicar que, em certos casos, não há uma relação diretamente proporcional entre essas duas 

propriedades. Já, com o uso da Equação 19, os BIPs da mistura 50RCD-0,63 apresentaram o 
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MDE estático médio mais elevado. Isso faz sentido, pois esses blocos, de um modo geral, foram 

os mais resistentes.  

Algo a ser comentado é que o MDE é um parâmetro que pode ser relacionado à 

rigidez do material e a sua capacidade de deformar. Sendo assim, é necessário remeter aos 

resultados do Capítulo 3 (Tabela 17 e Figura 59). No caso, percebe-se que os BIPs do traço 

REF-0,63 apresentaram valores de ME aparente maiores e de índice de vazios menores (aos 28 

dias) do que as outras misturas com relação água/cimento de 0,63. Isso é um indicativo de que 

esse concreto se encontrava mais rígido e menos deformável. Com isso, algo que pode ser 

formulado é que o volume de vazios do concreto interfere na determinação do valor de MDE 

dinâmico e da RCS. Essa constatação se torna mais evidente com o uso do aparelho de ultrassom 

no ensaio de MDE dinâmico, pois a propagação de ondas ultrassônicas se torna mais eficiente 

em um meio sólido. Com a presença de vazios na estrutura do concreto, a velocidade de 

propagação das ondas tende a diminuir, o que implica em um menor MDE dinâmico, conforme 

a Equação 17. Assim, o MDE estático também tende a diminuir se a Equação 18 for aplicada. 

Também é preciso frisar que, a depender da metodologia, uma elevada RCS não implica em um 

MDE considerável. Com isso, a capacidade de deformação do concreto pode ser influenciada 

por outras variáveis, como o método de adensamento e o processo de cura. 

Sobre a Figura 78, é possível inferir que os dados obtidos pelas Equações 18 e 19 

não apresentaram uma correlação satisfatória, em que o valor de R² foi de 0,16. De acordo com 

o gráfico, o uso da RCS tende a gerar resultados de MDE estático mais elevados. Além disso, 

percebe-se que há uma maior sensibilidade na variação do módulo estático com a utilização da 

Equação 18. Ou seja, a relação entre o MDE dinâmico e a RCS é um tópico a ser investigado 

para promover um melhor entendimento acerca do comportamento mecânico do concreto. Algo 

a ser feito para aumentar o coeficiente R² é a obtenção de mais dados para serem feitas novas 

análises. Além disso, podem ser aplicadas outras equações de conversão que se adequem melhor 

aos dados desta pesquisa. 

Algo a ser destacado é que, na Tabela 31, o MDE dinâmico é, em média, 75 % 

maior do que a variável estática. De acordo com Neville (2012), essa diferença pode diminuir, 

conforme for mais elevada a resistência do concreto e o período de cura for mais prolongado. 

A questão é que, na pesquisa de Salman e Al-Amawee (2006), foram utilizadas as Equações 20 

e 21 de conversão entre o MDE dinâmico e estático. Cada uma dessas expressões foi usada para 

um conjunto de blocos de concreto. Determinou-se que, com o uso das Equações 20 e 21, o 

aumento do MDE dinâmico em relação ao valor estático chegou à 54 % e 79 %, respectivamente. 

Essa última porcentagem é próxima do aumento médio constatado nesta pesquisa (75 %). 
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Ec = 5,82 × Ed
0,63                                                         (20) 

 

Ec = 26,27 × Ed
0,19                                                        (21) 

 

Onde: 

Ec: módulo de elasticidade estático do bloco (GPa); 

Ed: módulo de elasticidade dinâmico do bloco (GPa). 

 

A respeito da relação entre a RCS e o MDE estático, foram testadas as Equações 22 

a 26 de diferentes pesquisas ou normas que relacionam essas variáveis. Deve ser avaliado se a 

Equação 19 promove uma correlação satisfatória. Assim, segue a Figura 79 e a Tabela 31. 

 

Ec = 3,32 × fc
0,5 + 6,9                                                        (22) 

  

Ec = 1,7 × ρ2 × fc
0,33 × 10-6                                                                           (23) 

  

Ec = (43×ρ1,5) × fc
0,5 × 10-6                                                  (24) 

  

Ec = 4,5 × fc
0,5                                                                                       (25) 

  

Ec = 1,486 × fc
0,33 × ρ2 × 10-6                                               (26) 

 

Onde: 

Ec: módulo de elasticidade estático do bloco (GPa); 

fc: resistência à compressão do bloco (MPa); 

ρ: massa específica aparente do bloco (valor adotado de 2.500 kg/m³). 

 

Figura 79 – Módulo de Elasticidade estático versus Resistência à Compressão 

Simples para diferentes equações 

 

Fonte: (a) ACI 363R-08 (2008); (b) BSI BS 8110-2 (1985); (c) ACI 318-95 (1996); (d) CSA 

A23.3-04 (2004); (e) Noguchi et al. (2009). 
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Tabela 31 – Coeficientes de correlação (R²) 

entre curvas de diferentes equações 

Curvas R² 

Equação 19 ↔ Equação 22 0,97 

Equação 19 ↔ Equação 23 0,99 

Equação 19 ↔ Equação 24 0,97 

Equação 19 ↔ Equação 25 0,97 

Equação 19 ↔ Equação 26 0,99 

Fonte: Autor (2020). 
 

Analisando a Figura 79 e a Tabela 31, pode-se destacar os significativos valores de 

R² entre as curvas da Equação 19 e das outras expressões inseridas nessa análise. Esse 

coeficiente de correlação não é o único parâmetro a ser investigado. Porém, há indícios de que 

o comportamento da curva da Equação 19 está próximo, com relação aos dados de outras 

referências. Nota-se que, à medida que as resistências aumentam, as curvas tendem a se 

distanciar umas das outras, principalmente ao se comparar as Equações 22 e 24. Essa é uma 

informação importante, pois mostra que um modelo possui um intervalo ótimo, referente à 

variação dos parâmetros, para ser utilizado de forma mais confiável.  

 

4.4.2 Dimensionamento de Pavimento Intertravado 

 

Os resultados referentes ao dimensionamento empírico e mecanístico-empírico de 

PI estão presentes nas Figuras 80 a 83. O número N variou entre 6×104 e 1×107, e o CBR do 

subleito entre 5 % e 20 %. Para as seções resultantes de PI, foram adotadas as espessuras de 8 

cm para os BIPs e de 4 cm (método mecanístico-empírico) e de 5 cm (métodos empíricos) para 

a camada de assentamento. Essas seções do pavimento (figuras sem escala) de cada um dos 

métodos de dimensionamento são válidas para os dez traços de concreto utilizados na 

fabricação dos blocos. A justificativa é que, no método empírico, não é requerida uma 

propriedade que diferencie os pavers das dez misturas. No uso do software DesignPave, o MDE 

estático máximo permitido é de 7,5 GPa. Dessa forma, pelo fato dos resultados na Tabela 30 

ultrapassarem esse máximo, foi considerado o valor de 7,5 GPa para os traços estudados. No 

intuito de simplificar o entendimento das seções de PI dimensionadas, foram inseridas oito das 

32 simulações realizadas com o programa DesignPave nas Figuras 80 a 83. Os outros 24 

resultados estão presentes no APÊNDICE B. 
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Figura 80 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 5 % 

N = 6×104 (tráfego leve) 

  
    (a) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 

    (b) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
    (c) Método empírico: 

    PMSP IP 06 (2004) 
   (d) Método mecanístico-empírico: 

   Programa DesignPave 

 Fonte: Autor (2020).  

 

Figura 81 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 10 % 

N = 6×105 (tráfego médio) 

  
    (a) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 
    (b) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
  (c) Método empírico: 

  PMSP IP 06 (2004) 
    (d) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

 Fonte: Autor (2020).  
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Figura 82 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 15 % 

N = 2×106 (tráfego meio pesado) 

  
       (a) Método empírico:  

       ABCP ET 27 (1998) 

       (b) Método mecanístico-empírico: 

       Programa DesignPave 

        
      (c) Método empírico:  

      PMSP IP 06 (2004) 

      (d) Método mecanístico-empírico: 

      Programa DesignPave 

Fonte: Autor (2020).  

 

Figura 83 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 20 % 

N = 1×107 (tráfego pesado) 

  
       (a) Método empírico: 

       ABCP ET 27 (1998) 
       (b) Método mecanístico-empírico: 

       Programa DesignPave 

  
      (c) Método empírico: 

      PMSP IP 06 (2004) 
      (d) Método mecanístico-empírico: 

      Programa DesignPave 

 Fonte: Autor (2020). 
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Pode-se destacar que, das 32 simulações realizadas para o dimensionamento de PI, 

24 (75 %) das seções, resultantes a partir do uso do programa DesignPave, exigiram uma 

quantidade menor de materiais em comparação com os processos empíricos. De um modo geral, 

as exceções estão presentes nos casos em que foram utilizados os números N = 1×107 (tráfego 

pesado) e 2× 106 (tráfego meio pesado). Isso é um indicativo de que o software fornece 

espessuras de camadas mais delgadas que resultam em vantagens do ponto de vista financeiro 

para tráfegos menos intensos. Sendo assim, de acordo com as Figuras 80 a 83, sendo o número 

N menor ou igual do que 6×105, o uso do programa fornece estruturas mais delgadas e mais 

racionais. Isso pode estar relacionado com as tensões atuantes nas camadas determinadas pelo 

software DesignPave. À medida que o tráfego aumenta de intensidade, o programa, no intuito 

de diminuir a possibilidade de falha nas camadas, tende a adotar espessuras mais significativas. 

Conforme o CBR do subleito vai aumentando, são requeridas espessuras cada vez 

menores para as camadas granulares, o que é coerente. Uma constatação disso é a Figura 92 (a), 

inserida no APÊNDICE B, resultante do método da ABCP ET 27 (1998), em que a estrutura do 

PI, para um tráfego leve, consiste somente na presença dos BIPs e da areia de assentamento. 

Essa pode ser uma alternativa válida do ponto de vista financeiro, uma vez que são necessários 

menos materiais. No entanto é preciso fazer uma relação custo-benefício da construção do PI. 

O motivo disso é que o custo inicial é reduzido, mas, pelo fato de o PI possuir uma estrutura 

mais esbelta, o pavimento pode ter uma vida útil menor do que o projetado. Assim, poderia ser 

mais benéfico, visando uma longevidade maior do PI, adotar a estrutura recomendada pelo 

programa DesignPave na Figura 92 (b), na qual está presente a camada de sub-base. De 

qualquer forma, o uso do software permite análises mais sofisticadas, nas quais são inseridos 

diversos parâmetros, como o MDE dos materiais. Assim, visando a uma maior longevidade da 

estrutura do pavimento, pode-se utilizar o método mecanístico-empírico para dimensionamento 

de PI por ser uma metodologia mais racional baseada em propriedades de rigidez. 

Algo a ser mencionado é que a camada de assentamento possui diferentes 

espessuras nas seções, sendo 4 cm no programa DesignPave e 5 cm nos métodos empíricos. 

Vale destacar que essa camada deve ter uma espessura de 5 cm com uma tolerância de ± 2 cm 

de acordo com a norma ABNT NBR 15953 (2011). A respeito desses valores, Shackel (1990) 

ressalta que o comportamento estrutural do pavimento está intimamente ligado ao colchão de 

areia. Quanto à sua espessura, segundo Cruz (2003), a prática tradicional europeia é de adotar 

uma dimensão final de 50 mm. Nos Estados Unidos, os valores variam de 25 mm a 40 mm. 

Beaty (1996) relata que, na Austrália, a recomendação vai de 20 mm a 40 mm, enquanto, na 

Bélgica, é de 30 mm a 50 mm. É necessário destacar que uma espessura excessiva no colchão 
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gera problemas de afundamento no pavimento, conforme pode ser visto na Figura 84. 

 

Figura 84 – Efeito da espessura da camada de 

assentamento no Pavimento Intertravado 

 

Fonte: Adaptado de Shackel (1990 apud CRUZ, 2003). 
 

Outra discussão importante é que os métodos empíricos podem superestimar as 

espessuras das camadas granulares necessárias para o funcionamento adequado do PI. Assim, 

isso representa uma desvantagem do ponto de vista econômico. No caso, uma obra rodoviária 

com aplicação de BIPs pode ser encarecida de forma desnecessária. Esse pode ser um fator que 

desestimula o uso dessa tecnologia por parte da iniciativa pública ou privada a um período de 

longo prazo. Assim, podem ser aplicados métodos de dimensionamento mais sofisticados para 

PIs, como o programa DesignPave, por exemplo. Com isso, torna-se mais atrativo o 

investimento nesse tipo de estrutura, podendo ser utilizada para os mesmos fins que o 

pavimento asfáltico. No entanto, uma crítica a ser feita ao software DesignPave utilizado nesta 

pesquisa, são as limitações referentes à ordem de grandeza de certas propriedades requeridas. 

Por exemplo, considerando o conjunto de BIPs, o MDE estático máximo permitido é de 7,5 

GPa. A questão é que os resultados de módulo estático dos dez traços de concreto ultrapassaram 

esse limite (Tabela 30). Assim, as análises ficam limitadas, não representado, totalmente, as 

propriedades do concreto produzido neste trabalho. No entanto, é preciso frisar que o MDE 

estático adotado no programa DesignPave representa a estrutura conjunta de blocos de concreto 

presentes no PI. Nesta pesquisa, foi feita a determinação individual do MDE estático para cada 

um dos BIPs. Algo a ser feito em pesquisas futuras sobre essa temática é o uso do FWD para 

avaliar o revestimento em BIPs como um todo. Com isso, pode ser determinado o MDE estático 

por processo de retroanálise. 
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Pode-se perceber que os resultados de RCS dos BIPs não foram utilizados no 

programa. Por meio do uso de outras propriedades, como o MDE e o coeficiente de Poisson, 

foram concebidas diversas estruturas de PI. Dessa forma, todos os dez traços de concreto usados 

nesta pesquisa podem ser utilizados para fins de dimensionamento no software DesignPave. A 

partir dessas informações, uma crítica construtiva pode ser formulada, com relação à norma 

ABNT NBR 9781 (2013). No caso, a norma não permite o uso de BIPs de concreto que não 

atendem à especificação mínima para RCS. Assim, como existem programas nacionais voltados 

para o dimensionamento de pavimentos asfálticos (MeDiNa), o mesmo poderia ser feito para 

os PIs. Para atender a esse objetivo, são necessárias parcerias entre empresas e universidades 

com o auxílio da ABCP, por exemplo, e trechos experimentais para acompanhamento. 

 

4.4.3 Simulação da construção de Pavimento Intertravado para análise comparativa de 

custos 

 

Para simular a construção do PI na área de estacionamento da UNIFOR, foi 

definido, na Etapa 4 do Método, que o tráfego atuante na região seria médio com o número N 

igual a 6×105. Referente ao subleito, foi considerado um CBR de 10 %. Assim, de acordo com 

os resultados de dimensionamento para PI no tópico anterior, foram usadas as seções das 

Figuras 81 (a) e (b). No caso, foi escolhido o método empírico da ABCP ET 27 (1998), pois 

utilizou-se apenas o material da camada de sub-base (mistura M7). Assim, são necessários 

menos recursos para a construção da estrutura do PI. Lembrando que, para os BIPs, foram 

adotados os traços de concreto REF-0,73 e 50RCD-0,63. Para facilitar o entendimento, na 

Figura 85, estão representadas as seções de pavimento dimensionadas com os materiais 

presentes em cada camada. 

 

Figura 85 – Representação das seções de Pavimento Intertravado e dos materiais nas camadas 

N = 6×105 (tráfego médio) 

  



                                                                   136 

  
 (a) Método empírico: 

 ABCP ET 27 (1998) 

 (b) Método mecanístico-empírico: 

 Programa DesignPave 

 Fonte: Autor (2020). 
 

Com os dados da Figura 85, e da área de estacionamento da UNIFOR, que é cerca 

de 22.720 m², foi possível calcular os volumes de materiais a serem utilizados na simulação da 

obra. Dessa forma, a Tabela 32 e a Figura 86 apresentam as quantidades de materiais 

necessários, em termos de volume e massa, para a construção do PI para cada método de 

dimensionamento e traço de concreto. Como as misturas apresentadas, nesta pesquisa, para os 

BIPs e as camadas granulares são composições em massa, utilizaram-se certas propriedades 

para converter volume em massa. No caso dos blocos, foi usada a massa específica aparente 

média (Tabela 17) das duas misturas citadas para calcular a massa de concreto. Para o RCD, 

aplicou-se o consumo em kg/m³ dos agregados reciclados (Tabela 15) no traço 50RCD-0,63. 

Nos materiais das camadas granulares, por meio das massas específicas secas máximas (Tabela 

29) de M1 e M7, foi determinada a massa das misturas. Em seguida, por meio das composições 

percentuais, calcularam-se as quantidades de cada constituinte individualmente. 

 

Tabela 32 – Quantificação dos materiais utilizados nas camadas do Pavimento Intertravado 

Métodos de 

dimensionamento 
Camadas 

Traços 

de 

concreto 

Espessura 

(cm) 

Área 

(m²) 

Volume 

(m³) 
Materiais 

Massa 

(t) 

DesignPave 

(mecanístico-

empírico) 

Blocos de 

concreto 

REF-

0,73 
8,0 

22.720 

1.817,6 

Concreto 3.998,6 

RCD – 

50RCD-

0,63 
8,0 

Concreto 3.819,3 

RCD 1.552,3 

Material de 

rejuntamento 

– 

0,5 113,6 Solo regional 223,8 

Assentamento 4,0 908,8 Solo regional 1.790,3 

Sub-Base 12,0 2.726,4 

Cinza 

volante 
2.062,8 

Cal calcítica 127,6 

Solo regional 2.062,8 

→CONTINUA 
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Tabela 32 – Quantificação dos materiais utilizados nas camadas do Pavimento Intertravado 

Métodos de 

dimensionamento 
Camadas 

Traços 

de 

concreto 

Espessura 

(cm) 

Área 

(m²) 

Volume 

(m³) 
Materiais 

Massa 

(t) 

ABCP ET 27 

(1998) 

(empírico) 

Blocos de 

concreto 

REF-

0,73 
8,0 

22.720 

1.817,6 

Concreto 3.998,6 

RCD – 

50RCD-

0,63 
8,0 

Concreto 3.819,3 

RCD 1.552,3 

Material de 

rejuntamento 

– 

0,5 113,6 Solo regional 223,8 

Assentamento 5,0 1.136,0 Solo regional 2.237,9 

Sub-Base 15,0 3.408,0 

Cinza 

volante 
2.578,5 

Cal calcítica 159,5 

Solo regional 2578,5 

→CONCLUSÃO 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 86 – Relação das massas totais para os materiais presentes nas camadas do Pavimento 

Intertravado 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Referente à Tabela 32 e a Figura 86, a quantidade de concreto utilizada nos dois 

métodos de dimensionamento é igual. Isso aconteceu, porque, em ambos os procedimentos, a 

espessura dos BIPs foi de 8 cm. Calcula-se que sejam necessários cerca de 1.136.000 pavers 

para o estacionamento. Analisando outros materiais, como o solo regional, pode-se perceber a 

significativa diferença entre as quantidades ao comparar os dois métodos (5.040,2 t >   

4.076,9 t). Com isso, existem aspectos que impactam no custo de construção do pavimento que 

levam a crer que o uso do programa DesignPave é mais vantajoso do ponto de vista financeiro. 

A respeito dos resíduos abordados (RCD e cinza volante), nessa simulação, ocorre um consumo 
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expressivo desses materiais alternativos, sendo a ordem de grandeza de 1.000 t. Isso é vantajoso 

do ponto de vista ambiental, pois está sendo dada uma finalidade útil para esses materiais 

alternativos. Continuando as análises da construção do PI, na Figura 87, são apresentadas as 

quantidades, em massa, de todos os constituintes do concreto usado nos BIPs. Nesse caso, foram 

analisado os traços REF-0,73 e 50RCD-0,63. Para o cálculo desses valores, aplicou-se o 

consumo em kg/m³ de cada um dos materiais (Tabela 15). 

 

Figura 87 – Gráfico com as quantidades necessárias de cada material para a fabricação de 

Blocos Intertravados de Pavimentos de acordo com o traço de concreto 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Expostos esses dados, percebe-se que a quantidade de cimento requerida pelo uso 

do traço alternativo é maior do que a mistura de referência. Isso aconteceu, pois, no traço 

50RCD-0,63, por estar sendo utilizada uma relação água/cimento menor (0,63 < 0,73), o 

consumo de cimento na mistura se torna mais significativo. A questão é que, na produção do 

concreto, o componente com o maior custo de aquisição é justamente o cimento. No entanto, 

deve-se considerar que, com relação a todos os agregados convencionais, a mistura de 

referência necessitou de uma quantidade maior, principalmente, com relação à areia artificial. 

Com isso, existem fatores que implicam no custo final de fabricação das peças de concreto. 

Além disso, a inserção dos agregados reciclados de RCD misto na composição dos BIPs tem 

potencial. O motivo é que o custo de aquisição de esses resíduos, geralmente, é inferior ao dos 

materiais convencionais. Assim, para uma obra de considerável porte, pode representar uma 
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economia significativa para a empresa responsável, além da finalidade ambientalmente mais 

correta que pode ser dada ao RCD. 

Definidas as quantificações de material para simular a construção de PI, foram 

compostos os custos necessários para efetuar os eventuais serviços na obra. Conforme foi 

escrito, foi utilizada a Tabela 026 (sem desoneração) (2018) da SEINFRA-CE. Além disso, 

considerou-se que as cinzas volantes e os agregados reciclados de RCD tiveram custo de 

aquisição nulo. 

Dessa forma, foi feita uma análise comparativa de custos a depender do método de 

dimensionamento utilizado (empírico e mecanístico-empírico) e do traço de concreto 

empregado nos BIPs (REF-0,73 e 50RCD-0,63). No caso dos blocos, a mistura de referência 

não possui material alternativo, já o outro traço contém 40,6 %, em massa, de agregados 

reciclados de RCD. Sendo assim, com o custo de aquisição dos resíduos sendo zero, foi feita 

uma relação proporcional entre o preço de venda do paver padrão e a porcentagem de material 

natural na mistura alternativa (59,4 %). Isso, com o intuito de estimar os custos dos BIPs para 

os dois traços de concreto analisados. Todos os detalhes para a composição dos preços para a 

realização dos serviços essenciais constam no ANEXO B. 

Na Tabela 33, foram inseridos os custos gerais, por serviço, para simular a 

construção do PI na área de estacionamento da UNIFOR. Na Figura 88, o gráfico representa os 

custos totais da construção do PI. No caso, os resultados variam de acordo com o método de 

dimensionamento do pavimento e do traço de concreto utilizado nos BIPs. 
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Tabela 33 – Custos de serviços necessários na construção do Pavimento Intertravado de acordo com o método de dimensionamento 

Métodos Serviços 
Traços de 

concreto 

Valores gerais 

dos serviços 

(R$) [1] 

Quantidade 

[2] 

Custos totais 

dos serviços 

(R$) [1 × 2] 

DesignPave 

(mecanístico-empírico) 

1) Limpeza mecanizada do terreno  

(Tabela 41) 

– 

0,18/m² 22.720,0m² 4.089,60 

2) Regularização do subleito  

(Tabela 42) 
1,96/m² 22.720,0m² 44.531,20 

3) Carga, transporte e descarga de materiais  

(Tabela 43) 
40,17/m³ 5.566,4m³ 223.602,29 

4) Compactação mecânica da camada de sub-base com controle de umidade  

(Tabela 44) 
45,36/m³ 2.726,4m³ 123.669,50 

5) Drenagem com poço de visita para galeria de águas pluviais 

(Tabela 45) 
4.343,17/un. 1,0 4.343,17 

6) Reforço da compactação e do controle de umidade na camada de sub-base  

(Tabela 46) 
75,66/m³ 2.726,4m³ 206.279,42 

7) Estabilização granulométrica do solo presente na camada de assentamento 

(Tabela 47) 
15,57/m³ 908,8m³ 14.150,02 

8) Pavimentação em blocos intertravados com material de rejuntamento 

(Tabelas 48 e 49) 

REF-0,73 64,17/m² 22.720,0m² 1.457.942,40 

50RCD-0,63 47,93/m² 22.720,0m² 1.088.969,60 

ABCP ET 27 (1998) 

(empírico) 

1) Limpeza mecanizada de terreno 

– 

0,18/m² 22.720,0m² 4.089,60 

2) Regularização do subleito 1,96/m² 22.720,0m² 44.531,20 

3) Carga, transporte e descarga de material 40,17/m³ 6.475,2m³ 260.108,78 

4) Compactação mecânica das camadas granulares com controle de umidade  45,36/m³ 3.408,0m³ 154.586,88 

5) Drenagem com poço de visita para galeria de águas pluviais 4.343,17/un. 1,0 4.343,17 

6) Reforço da compactação e do controle de umidade na camada de sub-base 75,66/m³ 3.408,0m³ 257.849,28 

7) Estabilização granulométrica do solo presente na camada de assentamento 15,57/m³ 1.136,0m³ 17.687,52 

8) Pavimentação em blocos intertravados com material de rejuntamento 
REF-0,73 64,17/m² 22.720,0m² 1.457.942,40 

50RCD-0,63 47,93/m² 22.720,0m² 1.088.969,60 

 Fonte: Autor (2020). 
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Figura 88 – Custos totais para a construção do Pavimento Intertravado 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

É possível perceber, na Tabela 33, que o custo majoritário da construção do PI 

advém da execução do revestimento em BIPs com o rejuntamento. A questão é que foi 

considerado o serviço, no qual os blocos são pré-fabricados. Assim, esse custo pode ser 

reduzido, desde que haja uma linha de produção no interior da obra para a fabricação própria 

dos pavers. Dessa forma, seria necessário, somente, a compra dos materiais componentes da 

mistura. Algo a ser destacado, na Figura 88, é que o uso do programa DesignPave proporcionou 

uma solução de construção mais econômica se comparada com o método empírico. De um 

modo geral, considerando os BIPs de uma mesma mistura, a economia gerada é da ordem de 

grandeza de R$ 100.000,00. Isso é vantajoso para a empresa responsável pela obra, o que mostra 

outras alternativas para o gerenciamento do capital a ser investido em serviços específico na 

construção do PI. Além disso, o uso do traço alternativo barateou o preço da execução do 

revestimento em BIPs. Devido ao custo de aquisição do RCD ser nulo, a construção do 

pavimento com blocos de concreto compostos por materiais convencionais e alternativos é uma 

medida plausível. 
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4.5 Considerações Finais 

 

Constatou-se que o método de dimensionamento mecanístico-empírico apresentou 

resultados que podem proporcionar uma construção mais econômica e racional do PI em 

comparação com o procedimento empírico. Isso mostra o uso de ferramentas mais sofisticadas 

em aplicações de engenharia, em que é necessário o conhecimento de outros parâmetros do 

concreto, como o MDE ou do coeficiente de Poisson. Com isso, pode-se adotar um maior grau 

de confiabilidade na construção de certos tipos de estrutura. A respeito do software utilizado 

nesta pesquisa, o DesignPave, deve-se destacar que o programa apresentou algumas limitações 

para o seu funcionamento. Pode-se mencionar, como exemplo, a limitação dos intervalos de 

aplicação de certas variáveis, como o MDE estático. Dessa forma, uma alternativa para resolver 

isso seria o desenvolvimento de um novo programa específico para o dimensionamento de PI. 

Nesse caso, os limites de aplicação de determinados parâmetros poderiam ser ampliados. No 

entanto, é preciso destacar que, nas simulações realizadas pelo programa DesignPave, o MDE 

estático analisado representa a estrutura conjunta de blocos de concreto presentes no PI. Nesta 

pesquisa, foi feita a determinação individual do MDE estático para cada um dos BIPs. Com 

isso, para uma análise mais fidedigna, algo que pode ser feito é o uso do FWD para avaliar o 

revestimento em BIPs como um todo. Dessa forma, pode ser determinado o MDE estático por 

processo de retroanálise. 

Também pode-se destacar o processo de conversão do MDE dinâmico e da RCS em 

módulo estático nos BIPs. O que motivou essas adaptações foi o procedimento usual da ABNT 

para a determinação da variável estática não ser aplicado em pavers. Sendo assim, por meio de 

equações de correlação encontradas na literatura, pôde-se proceder para essas conversões. Algo 

a ser mencionado é que essas equações, desde que sejam testadas, podem ser utilizadas em 

outros produtos sem ser o concreto. Sobre isso, podem ser mencionados CPs de solo 

estabilizado com cimento ou cal. Assim, como objeto de estudo para futuras pesquisas, existem 

aplicações que envolvem o cálculo do MDE em diversos materiais que merecem ser estudadas 

com uma maior atenção. 

A próxima etapa da pesquisa consta no Capítulo 5 intitulado como “Conclusões”, 

na qual foram inseridas informações a respeito das principais contribuições da pesquisa. Além 

disso, foram colocadas as considerações finais acerca dos resultados obtidos na pesquisa já 

apresentadas no final de cada capítulo. Também foram inseridas as sugestões para trabalhos 

futuros, bem como recomendações para um aprofundamento maior da pesquisa realizada. Isso, 

a fim de produzir conhecimento que seja útil no campo científico e prático. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES  

 

5.1 Principais Contribuições da Pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar as propriedades de BIPs, por 

meio do uso de resíduos de termelétrica e de agregados reciclados da construção civil, para 

verificar a viabilidade técnica, financeira e ambiental da fabricação de blocos de concreto para 

pavimentação. A partir dos resultados obtidos pela execução das etapas metodológicas, pode-

se fazer uma avaliação dos objetivos gerais e específicos para analisar as contribuições 

científicas. 

Com relação à viabilidade ambiental, a partir dos resultados obtidos no Capítulo 2, 

a cinza pesada, a areia de RCD e o CP V – ARI apresentaram uma concentração significativa 

do ânion fluoreto (F-) no ensaio de extrato lixiviado. No entanto, precisam ser feitas algumas 

observações, como as realizadas no Capítulo 3, onde foi aplicada a metodologia ambiental de 

submersão dos BIPs em água destilada. Nesse ensaio, de acordo com o extrato solubilizado, 

nenhum dos dez traços de concreto estudados apresentou BIPs com uma concentração de 

contaminantes acima do permitido. Dessa forma, analisando, conjuntamente, os resultados dos 

ensaios ambientais dos Capítulos 2 e 3, percebe-se que existe a possibilidade do concreto 

enrijecido atuar como um encapsulante para diminuir a solubilidade dos contaminantes. Um 

dos motivos para isso acontecer é que, após a produção do concreto, esse, em estado fresco, 

passa por reações de hidratação, que provocam o endurecimento da estrutura. Além disso, 

acredita-se que a compactação feita pela máquina de vibro-prensa no concreto também funcione 

como uma forma de encapsular os resíduos na fabricação de BIPs. No entanto, é importante 

que seja avaliada a capacidade de encapsulamento do concreto sob condições adversas. Algo 

que pode ser feito é simular o desgaste dos blocos de concreto por meio da temperatura. Assim, 

poderia ser avaliado se o BIP pode liberar contaminantes ao meio ambiente com maior 

facilidade, dependendo da deterioração da estrutura proporcionada por temperaturas elevadas.  

Sobre a viabilidade técnica, a partir dos métodos aplicados no Capítulo 3, foram 

testadas duas relações água/cimento (0,63 e 0,73) nas misturas utilizadas na fabricação dos BIPs. 

Ao comparar as propriedades mecânicas dos blocos, foram constatadas aplicações potenciais 

da cinza pesada e dos agregados reciclados de RCD misto. Com relação aos traços com relação 

água/cimento de 0,63, a mistura com a maior resistência característica aos 28 dias foi a 50RCD-

0,63 (22,40 MPa). Sobre os traços com relação água/cimento de 0,73, o resultado do traço 

alternativo 20B19-0,73 foi relativamente próximo (25,05 MPa) ao do traço de referência REF-
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0,73 (25,34 MPa). Ao comparar os traços com diferentes relações água/cimento, as misturas 

REF-0,73 e 20B19-0,73 apresentaram resistência superiores do que as misturas REF-0,63 e 

20B19-0,63, respectivamente. Isso mostra que o concreto seco pode apresentar um 

comportamento mecânico em que é vantajoso a adição de água no cálculo da dosagem. Nesta 

pesquisa, utilizou-se uma máquina de vibro-prensa na fabricação dos BIPs e foi constatado que 

a compactação pode influenciar de forma positiva nas propriedades mecânicas dos BIPs. Com 

isso, para a fabricação de blocos de concreto seco, é essencial o uso de uma máquina de vibro-

prensa, pois essa possui a energia necessária para compactar misturas com proporção de água 

reduzida. Apesar dos valores de RCS desta pesquisa estarem abaixo do mínimo requerido de 

35 MPa aos 28 dias, existem outras propriedades, como as de rigidez, a serem levadas em 

consideração. No Capítulo 4, por exemplo, foi realizado o dimensionamento mecanístico-

empírico de PI, utilizando os dados de MDE dos BIPs. Assim, existe a possibilidade de 

aplicação dos dez traços de concreto investigados neste trabalho. 

Referente à viabilidade financeira, no Capítulo 4, os métodos empíricos de 

dimensionamento para PIs forneceram, no geral, seções de PI com espessuras maiores das 

camadas granulares quando comparado com o método mecanístico-empírico. Por meio da 

variação do número N e do CBR do subleito, puderam ser feitas diversas simulações. A questão 

é que o programa DesignPave promove uma análise mais sofisticada da estrutura do PI. No 

caso, por meio da avaliação de parâmetros do concreto, como o MDE, otimizam-se as 

espessuras das camadas granulares. Isso torna mais atrativo o investimento nesse tipo de 

estrutura para a iniciativa pública ou privada. Assim, por meio da análise de custos para simular 

a construção de PI, o uso do software forneceu soluções mais racionais e econômicas, o que 

acabou resultando em uma melhor relação custo/benefício. Além disso, o uso do traço 

alternativo 50RCD-0,63 barateou o processo de aquisição dos BIPs. Dessa forma, foram 

geradas mais possibilidades de gerenciamento do capital destinado para a execução de uma 

obra.  

 

5.2 Principais Constatações quanto à Caracterização dos Materiais Componentes do 

Concreto para a Fabricação de Blocos Intertravados de Pavimentos 

 

Constatou-se que a cinza pesada foi caracterizada como um material NP. Referente 

aos agregados reciclados de RCD, esses apresentaram os teores de argila, cloreto e sulfato 

dentro dos limites das normativas. Sobre as análises ambientais, a cinza e a areia de RCD 

apresentaram concentrações significativas do ânion fluoreto (F-) no ensaio de extrato lixiviado. 
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Porém, esses materiais alternativos foram inseridos parcialmente no concreto. Assim, existe a 

possibilidade de ocorrer uma diminuição na velocidade de lixiviação das substâncias nocivas. 

Além disso, existe a influência da energia de compactação advinda da máquina de vibro-prensa. 

Na análise granulométrica, a cinzas pesada in natura possuiu 31 % dos grãos acima de 4,8 mm 

e 42 % abaixo de 0,42 mm. A respeito do RCD, a areia do resíduo apresentou uma curva 

granulométrica quase que inteiramente dentro da zona ótima.  

Com relação aos agregados convencionais, a areia artificial possuiu valores de ME 

e de MU superiores do que as britas. Isso infere que os grãos componentes desse agregado 

miúdo são mais densos e próximos entre si do que os materiais graúdos. Na granulometria dos 

materiais, percebeu-se que a brita 19 mm se encaixou melhor na zona 9,5/25. Já a brita     

12,5 mm se situou na zona 4,75/12,5, o que faz sentido, devido às dimensões desses materiais. 

No caso da areia artificial, essa apresentou uma curva parcialmente fora dos limites da zona 

utilizável. Porém, a mistura das granulometrias dos materiais para a fabricação dos BIPs pode 

favorecer às propriedades mecânicas dos blocos. 

Para o conhecimento dos teores de cinza, optaram-se pelas seguintes substituições 

em massa: 20 % de brita 19 mm e areia artificial por cinza grossa e fina, respectivamente. Isso 

originou seis misturas alternativas. Sobre o RCD, os teores de substituição adotados foram de 

50 % em massa de brita 19 mm, brita 12,5 mm e areia artificial por RCD 19 mm, RCD     

12,5 mm e areia de RCD. No total, foram usados dois traços com esses materiais alternativos. 

 

5.3 Principais Constatações quanto à Análise das Propriedades de Blocos Intertravados 

de Pavimentos com Resíduos de Termelétrica e Agregados Reciclados da Construção Civil 

 

Constatou-se que, entre os traços alternativos, com a relação água/cimento de 0,63, 

destacou-se a mistura com substituição de 50 % de areia artificial e britas 19 mm e 12,5 mm 

por agregados reciclados de RCD (50RCD-0,63). Já, entre os traços com a relação água/cimento 

de 0,73, deve-se mencionar a composição com substituição de 20 % de brita 19 mm por cinza 

grossa (20B19-0,73). Isso, devido aos valores de RCS dos blocos de concreto serem 

significativos dentre as misturas testadas. 

Com relação à RCS, foi possível observar que os resultados são inferiores aos 

mínimos requeridos pela norma ABNT NBR 9781 (2013). Com relação ao requisito de 35 MPa, 

esse limite precisa ser melhor investigado e questionado. A questão é que, nas normas vigentes 

de outros países (com condições climáticas semelhantes ao Brasil) para PI, as especificações 

para o ensaio de RCS são menos rigorosas. Na Austrália, a norma AS/NZS 4456.4 (2003) define 
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que os valores mínimos para a RCS característica são 60 MPa para veículos especiais, 25 MPa 

para veículos leves e 15 MPa para ciclovias e estacionamentos. Percebe-se que a norma 

brasileira apresenta critérios que podem ser revistos e pautados em outros parâmetros como os 

de rigidez, por exemplo. Assim, poderia ser criada uma categoria de pavers para ciclovia ou 

estacionamento com parâmetros de aceitação mais racionais. Contudo, do ponto de vista 

tradicional e à luz do ensaio de RCS, também podem ser feitas alterações no traço de concreto 

para fabricar blocos com uma resistência superior a 35 MPa. Uma hipótese a ser testada é a 

diminuição do consumo de areia artificial, para que a quantidade de finos chegue a um maior 

equilíbrio com a presença dos agregados graúdos. 

 

5.4 Principais Constatações quanto ao Dimensionamento Empírico e Mecanístico-

Empírico de Pavimentos Intertravados de Concreto 

 

Constatou-se que a conversão do MDE dinâmico e da RCS em módulo estático nos 

BIPs foi motivado pelo método da ABNT NBR 8522 (2017) não ser direcionado para pavers. 

Sendo assim, essas equações, desde que sejam testadas, podem ter outras aplicações, como o 

uso em CPs de solo estabilizado com cimento ou cal. 

A respeito do dimensionamento de PIs, o método mecanístico-empírico apresentou 

resultados que podem proporcionar um projeto mais racional e uma construção mais econômica 

do PI em comparação com o procedimento empírico. Com a adoção de outros parâmetros do 

concreto, como o MDE, pode-se adotar um maior grau de confiabilidade nos resultados de 

dimensionamento. Além disso, por meio da análise de custos para simular a construção de PI, 

o uso do programa DesignPave proporcionou uma solução mais econômica se comparado com 

o método empírico. A economia gerada foi da ordem de grandeza de R$ 100.000,00. Além disso, 

o uso do traço alternativo barateou o preço da execução do revestimento em BIPs. 

 

5.5 Sugestões e Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

De forma a complementar o estudo desenvolvido, foram colocadas algumas 

sugestões e recomendações para trabalhos futuros. O objetivo é fornecer possibilidades de 

prosseguimento ao trabalho de reutilização de resíduos em BIPs, além de outras aplicações no 

dimensionamento para PIs. 

(a) avaliar o emprego de outros materiais alternativos, como escórias siderúrgicas, 

para substituir, parcial ou totalmente, o cimento na composição do concreto. 
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Assim, pode-se buscar reduzir o custo de fabricação dos BIPs, tendo em vista 

que o cimento é o produto mais dispendioso; 

(b) modificar os materiais ou as suas proporções nos traços de referência desta 

pesquisa. Assim, poderia ser utilizado um outro tipo de aditivo ou agregados com 

variadas composições mineralógicas. Referente às proporções dos materiais, 

pode-se tentar reduzir a quantidade de areia artificial; 

(c) gerar, de forma mais precisa, as curvas de Abrams para concreto seco com o uso 

de dados provenientes da aplicação de cinco relações água/cimento nos traços 

de concreto. Com essas curvas, pode-se determinar um valor máximo para a 

resistência à compressão; 

(d) averiguar quais os efeitos que a deterioração no concreto pode exercer na 

concentração de contaminantes na estrutura dos BIPs, por meio da aplicação de 

mecanismos de desgaste, como a temperatura; 

(e) avaliar a capacidade de drenagem de PI ao considerar os parâmetros de 

permeabilidade dos materiais presentes nas camadas do pavimento, por meio do 

uso de software de dimensionamento para PI; 

(f) propor modelagem matemática da estrutura do PI presente em pista experimental, 

considerando o Método dos Elementos Finitos e o efeito das tensões, decorrentes 

do tráfego, na avaliação da falha por deformação permanente no pavimento. 
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APÊNDICE A – PROCESSO DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 

EM OBRA DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADA NA UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA 

 

Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Vista superior da obra de estacionamento em seu estágio inicial 

 

→ Terreno com formato retangular 

aproximadamente com dimensões de 

160 m por 142 m. Isso totaliza cerca 

de 22.720 m² de área. 

 

OBS: com o uso do aplicativo Google 

Maps, a figura à esquerda foi possível 

de ser extraída. 

Controle da umidade no solo durante o serviço de terraplenagem 

 

→ Caminhões-pipa foram utilizados 

para regular a umidade do solo 

presente no subleito. Isso foi feito 

para a eventual construção das 

camadas granulares do Pavimento 

Intertravado. 

Transporte de materiais para as camadas granulares do PI 

 

 

 

→ Caminhões basculantes foram 

utilizados com o intuito de transportar 

materiais para o local da obra. O 

transporte foi feito, para que esses 

materiais fossem aplicados na 

construção das camadas granulares do 

Pavimento Intertravado. 

 

→CONTINUA 
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Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Espalhamento do material para uma construção mais homogênea 

 

→ Retroescavadeiras auxiliavam  no 

espalhamento do material 

transportado pelos caminhões 

basculantes para a obra. Isso foi feito 

para haver uma distribuição mais 

homogênea dos materiais que seriam 

utilizados nas camadas granulares do 

Pavimento Intertravado. 

Inserção dos materiais para a construção das camadas granulares do PI 

 

→ Por meio do uso de máquinas, os 

materiais foram inseridos, com o 

passar dos dias, ao longo de toda a 

área do terreno. 

Nivelamento da superfície  

 

→ Durante  a construção das 

camadas granulares presentes no  

pavimento, a função das 

motoniveladoras era nivelar a 

superfície do terreno. 

 

Compactação das camadas granulares do PI 

 

 

→ Rolos compactadores foram 

utilizados na compactação das 

camadas granulares do Pavimento 

Intertravado. Isso foi feito para 

aumentar a capacidade de suporte 

desses materiais. 

 

→CONTINUAÇÃO 
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Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Uso de estacas para a delimitação de áreas específicas no terreno 

 

→Foram inseridas estacas no terreno 

por meio de serviços topográficos. 

Esses equipamentos auxiliaram na 

delimitação da região destinada a 

receber o meio-fio. 

Construção do meio-fio do estacionamento 

 

 

→ Por meio do uso de peças pré-

fabricadas de concreto, foram 

construídas diversas seções de meio-

fio. Com isso, definiu-se o 

alinhamento para a inserção dos 

blocos do Pavimento Intertravado. 

Processo de drenagem na obra 

    

→ Devido à ocorrência de 

precipitações pluviométricas, houve a 

necessidade do uso de tubos de 

concreto pré-fabricados para auxiliar 

na drenagem da água em excesso.  

 

OBS: as figuras à esquerda foram 

disponibilizadas por um dos 

engenheiros da obra. 

→CONTINUAÇÃO 
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Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Definição dos alinhamentos 

 

→ Com relação ao alinhamento, esse 

pode ser definido por linhas esticadas 

e paralelas ao meio-fio. Isso foi feito, 

para que os blocos de concreto 

pudessem ficar perpendiculares com 

o meio-fio, travando, assim, todo o 

pavimento. 

 

OBS: a figura à esquerda foi 

disponibilizada por um dos 

engenheiros da obra. 

Nivelamento da camada de assentamento 

 

→ Com o auxílio de réguas 

niveladoras, era necessário obter uma 

superfície plana e regular na camada 

de assentamento. Isso foi feito para 

evitar ondulações no Pavimento 

Intertravado após a inserção dos 

blocos de concreto. 

Processo de assentamento dos BIPs 

 

 

→Os blocos de concreto utilizados na 

obra eram do tipo I (formato unistein). 

As dimensões das peças são:  

20 cm  ×  10 cm  ×  8 cm 

(comprimento × largura × espessura). 

O modelo de assentamento adotado 

foi do tipo reto. Esse processo de 

inserção dos blocos de concreto no 

Pavimento Intertravado foi feito de 

forma manual. 

 

OBS: a figura à esquerda com a 

presença dos trabalhadores foi 

disponibilizada por um dos 

engenheiros da obra. 

 

→CONTINUAÇÃO  
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Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Ajustes e arremates nos BIPs 

 

 

→Após o assentamento dos blocos de 

concreto, foi utilizada uma máquina 

de corte para fazer ajustes e 

acabamentos nos espaços que ficaram 

vazios junto dos confinamentos 

externo e interno. 

Selagem das juntas entre os BIPs com o material de rejuntamento 

 

 

 

 

→Uma camada de areia foi espalhada 

e varrida sobre o Pavimento 

Intertravado, de maneira que os grãos 

penetrem nas juntas. Essa areia 

consiste no material de rejuntamento. 

A selagem das juntas (preenchimento 

com areia) é necessária para o bom 

funcionamento do pavimento. 

 

OBS: a figura à esquerda foi 

disponibilizada por um dos 

engenheiros da obra. 

 

→CONTINUAÇÃO 
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Tabela 34 – Principais etapas para a construção de Pavimento Intertravado 

Representação ilustrativa das etapas Descrição das etapas 

Compactação do PI com a sua estrutura completa 

 

→Após o assentamento dos blocos de 

concreto e a selagem das juntas, foi 

utilizada uma placa vibratória para a 

compactação final do Pavimento 

Intertravado. Esse processo deve ser 

realizado com passadas em todas as 

direções e é preciso verificar se as 

juntas estão preenchidas. 

Varrição, inspeção final e liberação do PI ao tráfego 

 

→ Foi feita a varrição do excesso de 

material de rejuntamento sobre os 

blocos de concreto. Em seguida, 

foram retiradas eventuais peças 

danificadas pelo efeito da 

compactação. Também foi verificado 

se a superfície do revestimento estava 

nivelada com o auxílio de réguas. Por 

fim, o Pavimento Intertravado pode 

ser liberado ao tráfego.  

Vista superior da obra de estacionamento em seu estágio atual 

 

→ Devido à pandemia causada pelo 

coronavírus Sars-CoV-2 em 2020, as 

atividades na obra foram paralisadas. 

Assim, ainda não foi possível a 

conclusão do estacionamento. Porém, 

pode-se visualizar algumas seções de 

Pavimento Intertravado finalizadas e 

que estão liberadas ao tráfego. 

 

OBS: a figura à esquerda foi 

disponibilizada por um dos 

engenheiros da obra. 

 

 

→CONCLUSÃO 

Fonte: Autor (2020). 
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APÊNDICE B – SEÇÕES DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DIMENSIONADAS 

PELO PROGRAMA DESIGNPAVE 

 

Figura 89 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 5 % (continuação da Figura 80) 

N = 6×105 (tráfego médio) 

  
   (a) Método empírico: 

   ABCP ET 27 (1998) 
   (b) Método mecanístico-empírico: 

   Programa DesignPave 

  
   (c) Método empírico: 

   PMSP IP 06 (2004) 
   (d) Método mecanístico-empírico: 

   Programa DesignPave 

N = 2×106 (tráfego meio pesado) 

  
    (e) Método empírico:  

    ABCP ET 27 (1998) 
   (f) Método mecanístico-empírico: 

   Programa DesignPave 

  
   (g) Método empírico:  
   PMSP IP 06 (2004) 

   (h) Método mecanístico-empírico: 

   Programa DesignPave 
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N = 1×107 (tráfego pesado) 

  
    (i) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 
    (j) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
   (k) Método empírico: 

   PMSP IP 06 (2004) 
    (l) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

Fonte: Autor (2020). 
 

Figura 90 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 10 % (continuação da Figura 81) 

N = 6×104 (tráfego leve) 

  
    (a) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 
    (b) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
     (c) Método empírico: 

     PMSP IP 06 (2004) 
    (d) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 
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N = 2×106 (tráfego meio pesado) 

  
    (e) Método empírico:  

    ABCP ET 27 (1998) 

    (f) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
    (g) Método empírico:  

    PMSP IP 06 (2004) 
    (h) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

N = 1×107 (tráfego pesado) 

  
     (i) Método empírico: 

     ABCP ET 27 (1998) 
     (j) Método mecanístico-empírico: 

     Programa DesignPave 

  
     (k) Método empírico: 

     PMSP IP 06 (2004) 

     (l) Método mecanístico-empírico: 

     Programa DesignPave 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 91 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 15 % (continuação da Figura 82) 

N = 6×104 (tráfego leve) 

  
     (a) Método empírico: 

     ABCP ET 27 (1998) 
    (b) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
     (c) Método empírico: 

     PMSP IP 06 (2004) 
    (d) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

N = 6×105 (tráfego médio) 

  
    (e) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 
    (f) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
    (g) Método empírico: 

    PMSP IP 06 (2004) 
    (h) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 
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N = 1×107 (tráfego pesado) 

  
     (i) Método empírico: 

     ABCP ET 27 (1998) 
      (j) Método mecanístico-empírico: 

      Programa DesignPave 

  
     (k) Método empírico: 

     PMSP IP 06 (2004) 
      (l) Método mecanístico-empírico: 

      Programa DesignPave 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 92 – Seções de Pavimento Intertravado de acordo com o método de 

dimensionamento, sendo o CBR do subleito igual a 20 % (continuação da Figura 83) 

N = 6×104 (tráfego leve) 

  
   (a) Método empírico: 

   ABCP ET 27 (1998) 

    (b) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

  
    (c) Método empírico: 

    PMSP IP 06 (2004) 

    (d) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 
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N = 6×105 (tráfego médio) 

  
    (e) Método empírico: 

    ABCP ET 27 (1998) 
     (f) Método mecanístico-empírico: 

     Programa DesignPave 

  
    (g) Método empírico: 

    PMSP IP 06 (2004) 
    (h) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

N = 2×106 (tráfego meio pesado) 

  
    (i) Método empírico:  

    ABCP ET 27 (1998) 
    (j) Método mecanístico-empírico: 

    Programa DesignPave 

 

 

 

 
     (k) Método empírico:  

     PMSP IP 06 (2004) 
     (l) Método mecanístico-empírico: 

     Programa DesignPave 

Fonte: Autor (2020). 
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ANEXO A – DADOS PARA A VALIDAÇÃO DAS EQUAÇOES DE CONVERSÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO E 

DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA O MÓDULO DE ELASTICIDADE ESTÁTICO 

 

• CONCRETEIRA A – Classe de resistência C25 (concreto com resistência característica à compressão de 25 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 35 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C25 da concreteira A 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 265953,75 
7853,98 

33,86 
32,07 

2 237738,20 30,27 

2ª Parte → Determinação do Módulo de Elasticidade estático de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação εb 

(%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático 

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade  

estático médio Eci,m (GPa) 

3 1 34,19 0,001 0,031 

0,50 

10,26 31,06 

33,74 
4 37,20 0,001 0,030 11,16 32,89 

5 32,92 0,001 0,028 9,88 33,54 

6 36,13 0,001 0,027 10,84 34,79 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico 2 

(GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 3 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 3 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18  

 (%) 

Erro médio 

Equação 19  

 (%) 

4 32,89 51,22 37,20 33,80 32,63 2,76 0,80 

1,57 4,68 5 33,54 51,40 32,92 33,96 31,45 1,26 6,22 

6 34,79 52,05 36,13 34,55 32,34 0,70 7,03 

1 O módulo estático do CP 3 apresentou uma dispersão maior do que 5 %, com relação ao valor médio (33,74 MPa), portanto, não foi considerado nos resultados da 3ª 

Parte. 
2 O módulo dinâmico foi calculado de acordo com a Equação 17. Essa observação também é válida para as Tabelas 36, 37, 38, 39 e 40. 
3 O erro individual foi determinado, com relação ao módulo estático obtido pela norma ABNT NBR 8522 (2017).  

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 
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• CONCRETEIRA A – Classe de resistência C30 (concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 36 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C30 da concreteira A 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 316882,38 
7853,98 

40,35 
40,49 

2 319175,06 40,64 

2ª Parte → Módulo de Elasticidade estático de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação εb 

(%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático 

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade  

estático médio Eci,m (GPa) 

3 45,24 0,001 0,038 

0,50 

13,57 33,67 

33,33 
4 41,78 0,002 0,040 12,53 32,73 

5 43,26 0,001 0,040 12,98 31,99 

6 43,16 0,001 0,035 12,95 34,92 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico 

(GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18 

(%)  

Erro médio 

Equação 19 

(%) 

3 33,67 49,01 45,24 31,84 34,60 5,45 2,76 

3,00 3,75 
4 32,73 50,24 41,78 32,92 33,78 0,59 3,22 

5 31,99 50,01 43,26 32,72 34,14 2,29 6,72 

6 34,92 51,04 43,16 33,64 34,12 3,67 2,30 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 
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• CONCRETEIRA A – Classe de resistência C35 (concreto com resistência característica à compressão de 35 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 37 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C35 da concreteira A 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 345556,47 
7853,98 

44,00 
43,19 

2 332870,16 42,38 

2ª Parte → Determinação do Módulo de Elasticidade estático de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação εb 

(%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático 

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade  

estático médio Eci,m (GPa) 

3 48,91 0,002 0,036 

0,50 

14,67 36,12 

35,74 
4 49,43 0,001 0,038 14,83 35,32 

5 1 45,39 0,001 0,043 13,62 30,95 

6 44,31 0,001 0,036 13,29 35,79 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico 

(GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18 

(%) 

Erro médio 

Equação 19 

(%) 

3 36,12 51,13 48,91 33,73 35,42 6,63 1,94 

5,13 2,15 4 35,32 51,85 49,43 34,37 35,53 2,69 0,60 

6 35,79 51,01 44,31 33,61 34,39 6,08 3,92 

1 O módulo estático do CP 5 apresentou uma dispersão maior do que 5 %, com relação ao valor médio (35,74 MPa), portanto, não foi considerado nos resultados da 3ª 

Parte. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 
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• CONCRETEIRA B – Classe de resistência C25 (concreto com resistência característica à compressão de 25 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 38 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C25 da concreteira B 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 257883,44 
7853,98 

32,83 
32,34 

2 250179,94 31,85 

2ª Parte → Determinação do Módulo de Elasticidade estático de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação 

εb (%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático 

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade  

estático médio Eci,m (GPa) 

3 36,39 0,001 0,036 

0,50 

10,92 27,54 

27,90 
4 35,71 0,007 0,041 10,71 28,26 

5 1 37,98 0,001 0,032 11,39 30,32 

6 2 35,25 0,001 0,029 10,58 33,06 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico 

(GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18 

(%) 

Erro médio 

Equação 19 

(%) 

3 27,54 41,99 36,39 25,80 32,41 6,31 17,69 
6,67 15,87 

4 28,26 42,56 35,71 26,27 32,23 7,03 14,05 

1 O módulo estático do CP 5 apresentou uma dispersão maior do que 5 %, com relação ao valor médio (27,90 MPa), portanto, não foi considerado nos resultados da 3ª 

Parte. 
2 O módulo estático do CP 6 apresentou uma dispersão maior do que 5 %, com relação ao valor médio (27,90 MPa), portanto, não foi considerado nos resultados da 3ª 

Parte. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 
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• CONCRETEIRA B – Classe de resistência C30 (concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 39 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C30 da concreteira B 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 216767,59 
7853,98 

27,60 
27,10 

2 208941,83 26,60 

2ª Parte → Determinação do Módulo de Elasticidade estático de acordo com a ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação εb 

(%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático 

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade  

estático médio Eci,m (GPa) 

3 29,00 0,001 0,029 

0,50 

8,70 27,83 

27,38 
4 26,69 0,001 0,029 8,01 27,67 

5 1 20,51 0,001 0,034 6,15 25,59 

6 27,65 0,001 0,031 8,30 26,65 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico (GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18 

(%) 

Erro médio 

Equação 19 

(%) 

3 27,83 40,67 29,00 24,70 30,28 11,25 8,80 

6,84 9,18 4 27,67 42,31 26,69 26,07 29,53 5,78 6,74 

6 26,65 41,90 27,65 25,72 29,85 3,48 12,00 

1 A resistência à compressão do CP 5 apresentou uma dispersão maior do que 20 %, com relação ao valor médio (27,10 MPa), portanto, não foi considerada nos resultados 

da 3ª Parte. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 
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• CONCRETEIRA B – Classe de resistência C35 (concreto com resistência característica à compressão de 35 MPa aos 28 dias de cura) 

 

Tabela 40 – Processo de comparação dos resultados de Módulo de Elasticidade estático para o concreto C35 da concreteira B 

1ª Parte → Determinação da resistência à compressão de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 
Carga de 

ruptura (N) 
Área de carregamento (mm²) Resistência individual (MPa) Resistência média (MPa) 

1 311869,00 
7853,98 

39,71 
39,27 

2 305052,00 38,84 

2ª Parte → Determinação do Módulo de Elasticidade estático de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017) 

Nº CP 

Resistência à 

compressão 

efetiva (MPa) 

Deformação εa 

(%) 

Deformação εb 

(%) 

Tensão σa 

(MPa) 

Tensão do 

limite superior 

efetiva σb 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estático  

Eci,i (GPa) 

Módulo de elasticidade ‘ 

estático médio Eci,m (GPa) 

3 1 29,76 0,001 0,039 

0,50 

8,93 31,80 

32,51 
4 43,20 0,001 0,037 12,96 33,24 

5 37,36 0,001 0,036 11,21 32,43 

6 37,21 0,001 0,039 11,16 31,87 

3ª Parte → Comparação entre os Módulos de Elasticidade estáticos obtidos pela norma ABNT NBR 8522 (2017) e pelas Equações 18 e 19 

Nº CP 

Módulo estático   

ABNT NBR 8522 

(2017) (GPa) 

Módulo 

dinâmico 

(GPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Módulo 

estático  

Equação 18 

(GPa) 

Módulo 

estático  

Equação 19 

(GPa) 

Erro 

individual 

Equação 18  

(%) 

Erro 

individual 

Equação 19  

(%) 

Erro médio 

Equação 18 

(%) 

Erro médio 

Equação 19 

(%) 

4 33,24 45,98 43,20 29,19 34,12 12,18 2,66 

6,12 1,93 5 32,43 47,60 37,36 30,59 32,67 5,66 0,74 

6 31,87 48,86 37,21 31,70 32,63 0,52 2,39 

1 A resistência à compressão do CP 3 apresentou uma dispersão maior do que 20 %, com relação ao valor médio (39,27 MPa), portanto, não foi considerada nos resultados 

da 3ª Parte. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019). 

 

  

  



178 

ANEXO B – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

Tabela 41 – Composição do custo para o serviço de limpeza mecanizada do terreno 

Unidade adotada → m² 

Equipamentos Unidade 
Coeficiente 

[1] 

Preço (R$) 

[2] 

Total (R$) 

[1 × 2] 

Trator de esteiras    

c/lâmina e esc. hp 155  
hora 0,0006 226,2947 0,1358 

   Total (R$) 0,1358 [3] 

Mão-de-obra Unidade 
Coeficiente 

[1] 

Preço (R$) 

[2] 

Total (R$) 

[1 × 2] 

Servente hora 0,0030 14,7600 0,0433 

 Total (R$) 0,0433 [4] 

Total geral (R$) 0,18 [3 + 4] 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
 

Tabela 42 – Composição do custo para a regularização do subleito 

Unidade adotada → m² 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Caminhão tanque 8.000 litros  

(CHI) 

hora 

0,0011 42,2743 0,0477 

Caminhão tanque 8.000 litros  
(CHP) 

0,0040 130,4219 0,5217 

Grade de discos  
(CHI) 

0,0004 3,0409 0,0012 

Grade de discos  
(CHP) 

0,0022 4,2771 0,0093 

Moto niveladora  

(CHI) 
0,0000 84,3535 0,0000 

Moto niveladora  

(CHP) 
0,0026 210,3112 0,5393 

Compac. de pneus pres. var. autopr.  

(CHI) 
0,0022 65,2253 0,1438 

Compac. de pneus pres. var. autopr.  

(CHP) 
0,0004 168,6798 0,0606 

Trator de pneus  

(CHI) 
0,0004 27,9421 0,0107 

Trator de pneus  

(CHP) 
0,0022 89,6614 0,1954 

Compac. pé de carneiro vibrat. autoprop. 

(CHI) 
0,0017 58,9902 0,0998 

Compac. pé de carneiro vibrat. autoprop. 

(CHP) 
0,0009 160,4191 0,1399 

   Total (R$) 1,7694 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Servente hora 0,0128 14,7600 0,1892 

 Total (R$) 0,1892 

Total geral (R$) 1,96 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
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Tabela 43 – Composição do custo para o serviço de carga, transporte e descarga de materiais 

Unidade adotada → m³ 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Caminhão basculante 6 m³  

(CHP) 
hora 0,3333 120,5093 40,1658 

   Total (R$) 40,1658 

Total geral (R$) 40,17 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
 

Tabela 44 – Composição do custo para o serviço de compactação mecânica da camada de sub-

base com controle de umidade 

Unidade adotada → m³ 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Compactador de placa vibratória hp 7  
(CHP) 

hora 

0,0350 40,1151 1,4040 

Caminhão tanque 6.000 litros  

(CHP) 
0,0350 111,9905 3,9197 

   Total (R$) 5,3237 

Materiais Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Solo aplicado na camada de sub-base  m³ 1,1000 22,3100 24,5410 

   Total (R$) 24,5410 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Servente hora 1,0500 14,7600 15,4980 

 Total (R$) 15,4980 

Total geral (R$) 45,36 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
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Tabela 45 – Composição do custo para o serviço de drenagem com poço de visita para galeria 

de águas pluviais 

Unidade adotada → unidade 

Materiais Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Arame recozido Nº 18 BWG kg 1,5900 11,5000 18,2850 

Cal hidratada kg 69,9900 1,1000 76,9890 

Sarrafo de 1" × 4" m 4,8400 4,7400 22,9416 

Cimento Portland kg 400,3800 0,4600 184,1748 

Tampão ferro fundido  

para poço de visita T – 170 
unidade 1,0000 558,5000 558,5000 

Desmoldante para formas L 0,5400 8,3000 4,4820 

Prancha 6 cm × 16 cm m 1,5200 27,3100 41,5112 

Pontalete/barrote de 3" × 3" m 8,4800 16,4400 139,4112 

Tijolo maciço comum unidade 1.022,0000 0,2600 265,7200 

Prego kg 2,6500 11,2600 29,8390 

Areia média m³ 1,2760 51,0000 65,0760 

Prancha 3 cm × 16 cm m 12,6500 16,4100 207,5865 

Escora de 20 cm m 1,4200 8,3200 11,8144 

Aço CA – 50 kg 91,3100 4,4400 405,4164 

Brita m³ 1,0830 76,7500 83,1202 

Tábua de 1" de 3a. – L= 30 cm m 8,9700 8,0700 72,3879 

   Total (R$) 2.187,2552 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Ajudante de carpinteiro 

hora 

4,7400 16,2800 77,1672 

Armador/ferreiro 6,3500 20,1000 127,6350 

Ajudante de armador/ferreiro 6,3500 16,2800 103,3780 

Pedreiro 12,3000 20,1000 247,2300 

Carpinteiro 18,9100 20,1000 380,0910 

Servente 81,7200 14,7600 1.206,1872 

   Total (R$) 2.141,6884 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Betoneira elétrica 580 litros  

(CHP) 
hora 0,6560 21,6837 14,2245 

 Total (R$) 14,2245 

Total geral (R$) 4.343,17 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
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Tabela 46 – Composição do custo para o serviço de reforço da compactação e do controle de 

umidade na camada de sub-base 

Unidade adotada → m³ 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Caminhão tanque 8.000 litros (CHI) 

hora 

0,0114 42,2743 0,4802 

Caminhão tanque 8.000 litros (CHP) 0,0133 130,4219 1,7390 

Compac. liso vibrat. autopropelido (CHI) 0,0089 57,3630 0,5099 

Compac. liso vibrat. autopropelido (CHP) 0,0035 157,2044 0,5434 

Moto niveladora (CHI) 0,0101 84,3535 0,8539 

Moto niveladora (CHP) 0,0022 210,3112 0,4674 

Compac. de pneus pres. var. autopr. (CHI) 0,0105 65,2253 0,6845 

Compac. de pneus pres. var. autopr. (CHP) 0,0019 168,6798 0,3124 

Recicladora à frio (CHI) 0,0000 274,9466 0,0000 

Recicladora à frio (CHP) 0,0123 685,7406 8,4659 
   Total (R$) 14,0565 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Servente hora 0,1235 14,7600 1,8222 
   Total (R$) 1,8222 

Serviços Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Escavação e carga de material de jazida m³ 1,3580 3,8995 5,2955 

Expurgo de jazida m³ 0,2000 2,9746 0,5949 

Desmatamento de jazida m² 1,0000 0,3384 0,3384 

   Total (R$) 6,2288 

Materiais Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Cal virgem em pó kg 63,0000 0,8500 53,5500 

 Total (R$) 53,5500 

Total geral (R$) 75,66 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 

 

Tabela 47 – Composição do custo para o serviço de estabilização granulométrica do solo 

presente na camada de assentamento 

Unidade adotada → m³ 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Caminhão tanque 8.000 litros (CHI)  

hora 

0,0104 42,2743 0,4384 

Caminhão tanque 8.000 litros (CHP) 0,0267 130,4219 3,4779 

Moto niveladora (CHP) 0,0185 210,3112 3,8947 
   Total (R$) 7,8110 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Servente hora 0,0926 14,7600 1,3667 
   Total (R$) 1,3667 

Serviços Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Escavação e carga de material de jazida m³ 1,4000 3,8995 5,4593 

Expurgo de jazida m³ 0,2000 2,9746 0,5949 

Desmatamento de jazida m² 1,0000 0,3384 0,3384 

 Total (R$) 6,3926 

Total geral (R$) 15,57 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 
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https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/I0756.html?a=1545419864770
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Tabela 48 – Composição do custo para o serviço de pavimentação em blocos intertravados de 

referência com material de rejuntamento 

Unidade adotada → m² 

Serviços Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Argamassa de cimento e areia s/pen.  

Traço 1 : 4 
m³ 0,0200 377,5160 7,5503 

   Total (R$) 7,5503 

Materiais Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Blocos de concreto  

(20 cm × 10 cm × 8 cm) 
unidade 32,0000 1,2500 40,0000 

Material de rejuntamento  m³ 0,1500 46,0000 6,9000 

   Total (R$) 46,9000 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Compactador liso tandem autopropelido 

(CHP) 
hora 0,0100 80,3126 0,8031 

   Total (R$) 0,8031 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Calceteiro hora 0,1500 20,1000 3,0150 

Servente hora 0,4000 14,7600 5,9040 

 Total (R$) 8,9190 

Total geral (R$) 64,17 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 

 

Tabela 49 – Composição do custo para o serviço de pavimentação em blocos intertravados 

alternativos com material de rejuntamento 

Unidade adotada → m² 

Serviços Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Argamassa de cimento e areia s/pen. 

Traço 1 : 4 
m³ 0,0200 377,5160 7,5503 

   Total (R$) 7,5503 

Materiais Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Blocos de concreto alternativos  

(20 cm × 10 cm × 8 cm) 
unidade 32,0000 0,7425 23,7600 

Material de rejuntamento  m³ 0,1500 46,0000 6,9000 

   Total (R$) 30,6600 

Equipamentos Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Compactador liso tandem 

autopropelido (CHP) 
hora 0,0100 80,3126 0,8031 

   Total (R$) 0,8031 

Mão-de-obra Unidade Coeficiente Preço (R$) Total (R$) 

Calceteiro hora 0,1500 20,1000 3,0150 

Servente hora 0,4000 14,7600 5,9040 

 Total (R$) 8,9190 

Total geral (R$) 47,93 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará – Tabela 026: sem desoneração (2018). 


