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RESUMO 
 

STRIEDER, Giorgia Baseggio. A utilização de cinza gerada em unidade 
agroindustrial como potencial componente para a produção de pavimento 
intertravado de concreto. 93 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais e 
Sustentabilidade) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e 
Sustentabilidade (Área de Concentração: Produtos naturais e sustentabilidade), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Santa Helena, 2021. 
 

Ao final da segunda década do século XXI é possível se observar, que a 
exploração ambiental e os impactos ambientais oriundos das atividades 
humanas, em especial da indústria, concomitantemente ao desenvolvimento 
tecnológico refletem relevantes preocupações com a preservação do ambiente, 
com destaque aos princípios de sustentabilidade. Na produção industrial, 
inevitavelmente registra-se a produção dos mais variados tipos de resíduos. 
Entre esses resíduos destaca-se a produção de cinzas, decorrente da 
necessidade de geração de energia e produção de vapor com o uso de 
caldeiras. Esta pesquisa teve como principal objetivo estudar e caracterizar o 
resíduo cinza produzido em uma unidade agroindustrial e pesquisar suas 
potencialidades na reutilização e produção de blocos de concreto pré-
fabricados (pavers) incorporando as cinzas oriundas da unidade agroindustrial. 
Para investigar a utilização da cinza como adição na confecção de artefatos da 
construção civil foi utilizado o cimento Portland CP-II, agregados naturais brita e 
areia e, a cinza como agregado miúdo reciclado, nas proporções de 0, 5, 10, 20 
e 40% como tratamentos em estudo. Foram realizados ensaios de 
caracterização dos materiais, ensaios mecânicos e avaliações estatísticas dos 
resultados com a finalidade de avaliar os efeitos dos tratamentos pesquisados. 
Registrou-se que, no ensaio de absorção de água, os pavers confeccionados 
com os diferentes tratamentos apresentaram alta absorção, cujos teores foram 
superiores ao valor máximo de 6% exigido pela norma brasileira. O resultado 
dos ensaios de resistência à compressão, as amostras não atingiram o limite 
mínimo estipulado pela norma que é de 35 MPa, porém as análises estatísticas 
ao nível de 5% de significância revelaram que os tratamentos apresentaram 
diferença entre as médias de resistência. Os resultados da variável resistência à 
compressão indicaram que o emprego da cinza é viável na confecção do paver 
quando há substituição do cimento estudado nas proporções de 5, 10 e 20%. 
 
 

Palavras-Chave: Blocos pré-fabricados de concreto, cinzas, resíduos 

industriais. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

STRIEDER, Giorgia Baseggio. The use of ash generated in an agroindustrial 
unit as a potential component for the production of interlocking concrete 
pavement. 93 f. Dissertation (Masters in Natural Resources and Sustainability) 
– Postgraduate Program in Natural Resources and Sustainability (Concentration 
Area: Natural Products and Sustainability), Federal Technological University of 
Paraná - UTFPR. Santa Helena, 2021. 
 

At the end of the second decade of the 21st century it is possible to observe that 
environmental exploitation and environmental impacts arising from human 
activities, in particular industry, together with technological development reflect 
relevant concerns with the preservation of the environment, with emphasis on 
sustainability principles. In industrial production, inevitably the production of the 
most varied types of waste is recorded. Among these residues stands out the 
production of ash, resulting from the need for power generation and steam 
production with the use of boilers. This research aimed to study and characterize 
the gray residue produced in an agro-industrial unit and to research its 
potentialities in the reuse and production of prefabricated concrete blocks 
(pavers) incorporating the ashes from the agro-industrial unit. To investigate the 
use of ash as aggregate in the manufacture of construction artifacts, it was used 
Portland cement CP-II, natural aggregates gravel and sand and, ash as recycled 
kid aggregate, which replaced cement in the proportions of 0, 5, 10, 20 and 40% 
as treatments under study. We opted for the process called sleeping parts for 
the preparation of pavers or experimental units. This process is characteristic of 
manual manufacturing and small regional precast industries in the state of 
Paraná. Material characterization tests, mechanical tests and statistical 
evaluations of the results were carried out in order to evaluate the effects of the 
treatments researched. It was recorded that, in the water absorption assay, the 
pavers made with the different treatments presented high absorption, whose 
contents were higher than the maximum value of 6% required by the Brazilian 
standard. The result of the compressive strength tests, the samples did not 
reach the minimum limit stipulated by the standard 35 MPa, however, statistical 
analyses at the level of 5% significance revealed that the treatments presented 
difference between the means of resistance. The results of the compressive 
strength variable indicated that the use of ash is feasible in the making of the 
paver when there is replacement of the studied cement in the proportions of 5, 
10 and 20%. 

 
 

Keywords: Prefabricated blocks of concrete, ash, industrial waste. 
 
 
 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................. 12 
2. OBJETIVOS .................................................................................................. 16 
2.1 OBJETIVO GERAL ..................................................................................... 16 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 16 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................... 17 

3.1 BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO ........................................... 19 
3.2 POTENCIALIDADE DA CINZA COMO PRODUTO OU AGREGADO ........ 22 
3.2.1 Cinza na construção civil .......................................................................... 23 

3.3 Cinza como potencial fator de poluição ....................................................... 26 
3.4 O PASSIVO AMBIENTAL E A PRESERVAÇÃO ......................................... 28 
4. PROGRAMA EXPERIMENTAL .................................................................... 31 
4.1 REGIÃO DO ESTUDO ................................................................................ 32 

4.2 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARTICIPANTE DO ESTUDO ........ 32 

4.2.1 O resíduo cinza gerado na Unidade Agroindustrial pesquisada ............... 33 
4.3 MATERIAL, MÉTODOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS .............................. 35 
4.3.1 Planejamento experimental: cinza como componente de artefatos da 
construção civiL ................................................................................................. 36 
4.3.2 Materiais ................................................................................................... 37 

4.3.3 Produção dos pavers – corpos de prova .................................................. 39 
4.3.3.1 Planejamento estatístico ....................................................................... 48 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................. 51 

5.1 RESULTADOS DOS TESTES DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS . 51 

5.1.1 Análise granulométrica ............................................................................. 51 
5.1.2 Demais propriedades dos agregados ....................................................... 56 
5.2 RESULTADOS DOS TESTES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ........ 57 

5.3 RESULTADOS DOS TESTES DE DETERMINAÇÃO DE ABSORÇÃO DE 
ÁGUA ................................................................................................................ 75 
5.4 INSPEÇÃO VISUAL E AVALIAÇÃO DIMENSIONAL .................................. 82 

6.CONCLUSÕES .............................................................................................. 86 
7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHO FUTURO ..................................... 88 

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 89 
 
 



12 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao final da segunda década do século XXI é possível se observar, que 

a exploração ambiental e os impactos ambientais oriundos das atividades 

humanas, em especial da indústria, concomitantemente ao desenvolvimento 

tecnológico refletem relevantes preocupações com a preservação do ambiente, 

com destaque aos princípios de sustentabilidade. O processo de 

industrialização refletiu nas características culturais da sociedade ocidental 

contemporânea, de tal forma, que ela pode ser considerada a sociedade do 

consumo. 

O elevado consumo de bens materiais implica em significativas taxas de 

produção de bens descartáveis, materiais, equipamentos, alimentos entre 

outros e, consequentemente, atividades ininterruptas da indústria com elevados 

índices de produção de resíduos diversos, especialmente os sólidos. Se por um 

lado essa produção requer energia para abastecer, notadamente a indústria, de 

outro é um dos principais fatores de desenvolvimento e crescimento econômico 

e social de um país como o Brasil. De certa maneira, reflete proeminentes 

aspectos da economia do país e indica parâmetros de seu crescimento. 

Segundo Lopes (2014) a acirrada demanda de bens de consumo tem 

como necessidade a compatibilização entre o crescimento econômico e ações 

de preservação ambiental, através do gerenciamento da produção desses 

artefatos (materiais, equipamentos, alimentos entre outros) de modo mais 

sustentável e, consequentemente, numa perspectiva que pressuponha melhoria 

da qualidade de vida das pessoas.  

Rodrigues e Henkes (2018, p. 701) relatam que as empresas, além de 

necessitarem constantemente apresentar melhorias no processo de produção e 

nos produtos, devem também, apresentar métodos menos invasivos ao meio 

ambiente. 

O processo de industrialização é crescente e os hábitos de consumo da 

sociedade contemporânea, muitas vezes implicam na necessidade crescente de 

energia e consequentemente geração de resíduos sólidos, os quais na maioria 
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das vezes são responsáveis pelos denominados passivos ambientais. Na 

produção industrial, inevitavelmente registra-se a produção dos mais variados 

tipos de resíduos: sólidos, líquidos e gasosos. 

A energia necessária para abastecer a indústria é gerada de diferentes 

formas, entre elas com a queima da biomassa. Na concepção de Costa (2019, 

p. 42) para os processos de conversão de biomassa em energia “[...] Existem 

muitos tipos de fontes de biomassa que podem ser utilizadas para o 

atendimento das demandas energéticas da humanidade”. 

Segundo Stumm et al. (2016), na região oeste do Paraná está em 

atividade uma expressiva parcela de indústrias, as quais são responsáveis por 

14,1% do Produto Interno Bruto do Estado. A atividade dessas industriais 

incluem setores como o de alimentos, especialmente frigoríficos, lacticínios, 

vegetais, construção civil e o de vestuários e acessórios. Nessas indústrias são 

observadas e identificadas elevada geração de resíduos, com destaque para os 

resíduos sólidos. De acordo com Almeida (2020), as atividades agroindustriais 

do Oeste do Paraná apontam resultados e características satisfatórios para a 

implantação de um polo agroindustrial e são agentes de desenvolvimento. 

A respeito dos resíduos industriais, há na legislação ambiental brasileira 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na qual se observa a forma 

adequada sugerida para tratar os resíduos sólidos, desde a fase de geração até 

a disposição final. A respeito dos resíduos sólidos industriais, Altoé, Sales e 

Martins (2019) destacam que “[...] as indústrias não são apenas responsáveis 

pelos resíduos gerados, mas também por seus produtos até o descarte final, 

que deverá ter destino ambientalmente correto”. 

Entre esses resíduos destaca-se a produção de cinzas, decorrente da 

necessidade de geração de energia e produção de vapor com o uso de 

caldeiras, nas quais é realizada a queima de combustíveis como, por exemplo, 

a madeira, o bagaço vegetal e o carvão mineral. 

Os processos de produção e bens de consumo exigem, entre outras 

coisas, a ampliação do uso de energia. Uma das formas de produção de 

energia se dá pela queima de biomassa, especialmente a madeira. Nesse 

processo, a cinza é um dos principais resíduos gerados e cuja destinação, 



14 

muitas vezes é inadequada. Gimenes (2012) relata que a grande utilização de 

biomassa no Brasil para fins energéticos, quando associada ao cenário atual da 

sociedade no que diz respeito às questões ambientais, exige que a destinação 

dos resíduos de queima (cinzas), esteja adequada com o ambiente. Sob essa 

premissa as cinzas passam a ter um valor agregado em suas aplicações na 

construção civil. 

Camelo e Alcântara (2019) ressaltam que, no Brasil, o principal destino 

da inserção dos resíduos de cinza, em especial as de características volante, é 

a incorporação no processo produtivo com uso do cimento Portland, 

principalmente nos quais possuem a pozolana em suas características. Apesar 

do elevado consumo de cimento e a recente expansão da construção civil 

notadamente a partir da crise econômica mundial de 2008, sua utilização ainda 

não é suficiente para abarcar a destinação desses resíduos. 

Altoé, Sales e Martins (2019) e Camelo e Alcântara (2019) consideram 

que no âmbito industrial, a construção civil é um setor auspicioso quanto ao 

emprego de resíduos sólidos como fonte de matéria-prima, haja vista que os 

resíduos das mais variadas origens podem ser inseridos ao processo de 

fabricação de produtos já consagrados e de grande credibilidade no mercado, 

tais como: cimento, concretos, argamassas, elementos de vedação, entre 

outros. 

Determinados resíduos podem ser utilizados como material para 

alimentar as fornalhas e caldeiras das indústrias. Segundo Lopes (2014) a 

geração de energia a partir de quantidades significativas de resíduos além de 

vantajosa é uma excepcional fonte de energia sustentável. A energia 

sustentável mencionada por Lopes (2014) se alinha ao que pressupõem 

Bolcchi, Anjos e Sartori (2018), haja vista que a energia gerada pela queima 

dos resíduos sólidos tornou-se uma nova tendência com o propósito de suprir a 

demanda de energia através de um sistema que combina ambos os lados, 

denominado “waste-to-energy” (resíduo-para-queima). 

De acordo do Foelkel (2017) um dos principais problemas da geração e 

reciclagem de resíduos das empresas brasileiras está relacionada ao 

pensamento equivocado acerca do processo de reciclagem ou tratamento dos 
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resíduos. O autor supracitado faz menção ao hábito de se utilizar resíduos 

primários para queima de biomassa em caldeiras. 

Esta pesquisa teve como objeto de investigação o resíduo cinza gerado 

em uma agroindústria. Buscou-se caracterizar a produção desse material e 

estudar sua potencialidade como material agregado para o desenvolvimento de 

novo artefato de cimento. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo principal foi caracterizar o resíduo cinza produzido em uma 

unidade agroindustrial e avaliar sua potencialidade utilização, para produção de 

pavimentos intertravados. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
✔ Caracterizar o tipo, quantidade e composição e destinação de cinza 

produzida na unidade agroindustrial estudada; 

✔ Estudar, analisar e caracterizar o processo de fabricação de pavers 

(unidades experimentais) com a substituição parcial do cimento 

Portland por resíduo cinza; 

✔ Analisar e comparar determinadas características físicas e 

mecânicas do paver - unidades experimentais produzidas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Apresentamos nesta seção, de um lado a potencialidade da cinza como 

material agregado para a utilização na confecção de blocos pré-moldados de 

concreto (pavers). De outro, considerações para eventuais impactos ambientais 

negativos quando são observadas disposições inadequadas desses resíduos 

no meio ambiente. Entre os ambientes comumente utilizados para tais 

disposições inadequadas destacam os aquáticos, os fundos de vales, os lixões 

a céu aberto ou monturos, nascentes de rios e até mesmo áreas cultiváveis ou 

de produção de florestas, entre outros. 

É uma premissa importante estimular ações de preservação do meio 

ambiente e sua adequada exploração, uma vez que o uso de recursos 

ambientais é inevitável. Buscar soluções para amenizar e/ou interromper os 

impactos ambientais humanos é uma necessidade evidente a cada dia. 

Se por um lado se observa grandes explorações e/ou extrações dos 

denominados recursos naturais, de forma contínua e muitas vezes 

inconsequente para abastecer as indústrias, por outro segundo Carvalho Filho 

et al. (2018), existe a necessidade de se produzir recursos para aprovisionar as 

empresas produtoras de bens e produtos de consumo em série com vistas a 

atender a demanda do mercado. 

As distintas e incontáveis atividades humanas com raras exceções são 

responsáveis pela geração de resíduos sólidos, os quais na maior parte das 

vezes são responsáveis pelos chamados passivos ambientais. Entre tais 

atividades destaca-se a produção industrial, pois geral e inevitavelmente produz 

resíduos sólidos. Mas como pode ser definido resíduo sólido? Na concepção de 

Kraemer (2005, p. 03) resíduo sólido ou lixo gerado quer seja em atividades 

industriais ou agrícolas são considerados resíduos e “[...] seus geradores 

obrigados a destinar, gerenciar, tratar, transportar e dispor de forma adequada e 

responsável”. Esse autor considera ainda que os resíduos industriais se 

constituem em um dos grandes agressores do ambiente uma vez que 
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considerados certos aspectos da atividade, podem agredir e ameaçar os ciclos 

naturais dos ecossistemas nos quais são armazenados ou depositados. 

Na concepção de Vilhena et al. (2018, p. 29) lixo e resíduo sólido são 

considerados sinônimos. Para esses autores lixo ou resíduo sólido é o material 

constituído com conteúdo líquido insuficiente para que possa fluir e é definido 

como “[...] os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob 

estado sólido, semissólido ou semilíquido”. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT-NBR 10004 (2004, 

p. 1) estabelece que: 

 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 
isso soluções técnica e economicamente inviável em face à 
melhor tecnologia disponível. 

 

A cinza pode ser considerada como um resíduo importante e com 

significativo volume quando se considera a produção de energia industrial e de 

vapor a partir da queima de biomassa. 

Uma das possíveis aplicações é a matriz cimentícia que são compostas 

de aglomerantes minerais, os quais podem conter agregados ou particulados, 

que dão origem a massas, pastas, argamassas ou concretos. Geralmente, as 

matrizes mais empregadas são aquelas à base de cimento Portland e, em 

menor escala, as que utilizam a cal e o gesso. A construção civil é, portanto, um 

importante e potencial setor para a incorporação de resíduos. 

O uso dos blocos pré-moldados de concreto cresceu de forma elevada 

na última década. Alcantara (2018) salienta que este acréscimo de utilização é 

consequência de suas características e, entre elas destaca: custos acessíveis, 

agilidade no pós-obra, versatilidade de peças e a viabilidade em empregar 

materiais alternativos em sua matriz. 
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3.1 BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 

 

 

A construção civil apresentou na última década um crescimento na 

utilização de pavimentos intertravados com blocos pré-moldados de concreto. 

De acordo com Matos (2019), a versatilidade no emprego de materiais 

alternativos na composição dos blocos de concreto é um fator fundamental para 

alinhar economia, tecnologia e questões ambientais. Na Figura 3.1 o registro da 

fase de execução de uma calçada ou passeio com blocos pré-moldados de 

concreto (pavers). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Passeio com blocos pré-moldados de concreto 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

A versatilidade das peças mencionada por Matos (2019) que inicialmente 

eram utilizadas como complemento do paisagismo, também apresentam 

características importantes, capazes de substituir elementos e estruturas já 

consagradas como, por exemplo, a pavimentação asfáltica, a pavimentação 

poliédrica e a pavimentação em concreto, uma vez que são de fácil aplicação, 
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manutenção e potencializam ambientes mais harmônicos (MARTINS FILHO, 

2015).  

A facilidade de aplicação do paver mencionada por Martins Filho (2015) 

ainda se justifica pela evolução dos modelos e formatos existentes. De acordo 

com a ABNT NBR 9781 (2013) os formatos que as peças de concreto podem 

assumir são quatro: 

 

Tipo I: Formato retangular, onde a relação 
comprimento/largura é equivalente a dois, e o assentamento 
das peças pode ser disposto em fileiras ou em espinha de 
peixe; 
Tipo II: Formato único, onde o assentamento das peças é 
disposto em fileiras; 
Tipo III: Formatos geométricos como trapézios, hexágonos, 
triedros e de massa superior a 4 kg; 
Tipo IV: Tamanhos variáveis ou peça unitária de junta falsa, 
e o assentamento das peças é variável.  

 

Os blocos intertravados de concreto são peças maciças pré-fabricadas 

com diferentes dimensões denominadas pavers. A utilidade, geralmente é a 

construção de calçadas, pisos de praças, parques, jardins, estradas, vias 

urbanas, entre outras. Outra particularidade dos pavers, é que a variabilidade 

dos blocos, seja de cor, formato e padrão de assentamento possibilitam a 

pavimentação intertravada um leque de soluções estéticas.  

De acordo com Verissimo (2014), a disposição dos blocos quando 

assentados define o arranjo estético do pavimento. O autor, sustentado por 

Salgado (2018), Alcântara (2018) e Matos (2019) destacam que apesar de não 

haver consenso entre especialistas da área sobre um melhor arranjo, leva-se 

em conta que o modelo em que as peças serão assentadas além de interferir na 

aparência do piso, poderão influenciar na vida útil e na durabilidade do 

pavimento. 

Além de eficiência e durabilidade, blocos resistentes e mão de obra 

qualificada, norteados por projeto, se houver, no geral possuem de 20 a 25 

anos de vida útil (MATOS, 2019). A Figura 3.2 ilustra os arranjos comumente 

utilizados na pavimentação com blocos intertravados de concreto. A inclinação 
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do arranjo pode ser alocada conforme projeto ou desejo do cliente-proprietário, 

comumente dispostos em 45° ou 90°. 

 

Figura 3.2 – Arranjos de pavimentação - Espinha de Peixe, Fileira e Trama 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2021). 

 

No que diz respeito a ABNT NBR 9781 (2013), o pavimento intertravado 

forma uma superfície pavimentada flexível. Com isso, uma estruturação das 

camadas compõe o pavimento - Figura 3.3, denominadas: reforço de subleito 

(opcional), sub-base, base, camada de assentamento (em areia ou pó de 

pedra), revestimento (blocos intertravados de concreto - pavers) e rejunte. Silva, 

Barroso e Cabral (2020) salientam que a superfície pavimentada é contida 

lateralmente, em geral, por meio-fio de concreto.  

 

Figura 3.3 – Perfil longitudinal das camadas do pavimento 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2021). 

 

No que se refere ao escopo internacional, Silva, Barroso e Cabral 

(2020) ressaltam que o uso de pavimentos intertravados é amplamente 
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disseminado. A Alemanha, um dos principais países que compõe a União 

Europeia, caracteriza-se por ser a maior produtora mundial de pavers, 

produzindo anualmente mais de 200 milhões de metros quadrados. 

Quanto à utilização de cinzas, Camelo e Alcântara (2019) e Silva, 

Barroso e Cabral (2020) salientam que um dos principais processos para a 

inserção do resíduo ocorre na fabricação do bloco pré-moldado de concreto. A 

possibilidade de uso está relacionada à diversidade de concretos disponíveis no 

mercado e os demais materiais que compõe o bloco, materiais convencionais, 

como areia e brita. 

 

 

3.2 POTENCIALIDADE DA CINZA COMO PRODUTO OU AGREGADO 

 

 

O quanto é possível considerar o resíduo cinza como um produto ou 

agregado? Como já mencionamos, é fato considerar que esse tipo de resíduo é 

abundante em unidades geradoras de energia e vapor que utilizam a queima de 

biomassa nesse processo de geração. 

Entre as principais alternativas de reciclagem ou reaproveitamento de 

cinza proveniente da indústria madeireira citam-se: a construção civil, a 

agricultura e os condicionadores de solo e a compostagem (CACURO e 

WALDMAN, 2015; RAMOS et al. 2017). 

Candido (2018) relaciona determinadas vantagens na reutilização da 

cinza produzida no setor industrial. Cita a redução direta dos custos que, 

vinculada ao descarte, reduz as áreas de destinação ou depósitos. Destaca 

ainda ao possível retorno financeiro caso um subproduto seja produzido e 

comercializado. Outro aspecto relevante é que a utilização desses resíduos 

quando empregados como material de substituição, obviamente contribui para a 

preservação de alguns recursos naturais consagrados e escassos. 
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3.2.1 Cinza na construção civil 

 

 

A construção civil é responsável por um setor importante da indústria e 

um dos das principais setores responsáveis pelo crescimento econômico e 

social do país. Torna-se um reflexo imediato da economia local, do crescimento 

ininterrupto de uma população e, consequentemente, do aumento da procura 

por habitações. Isso faz com que a busca por materiais viáveis e que possam 

ser traduzidos em uma alternativa eficaz e de condições favoráveis a aplicação 

na construção civil possibilitem o melhor e maior reaproveitamento de algumas 

atividades industriais (ARAÚJO et al., 2018). 

Dentre os diversos segmentos da construção civil, o mais propício e 

acolhedor quanto à aplicação dos conceitos de sustentabilidade é o de 

materiais de construção, especialmente os que empregam o cimento Portland 

como material principal (ALTOÉ, SALES E MARTINS, 2019). A incorporação 

dos resíduos em materiais já consagrados ou em novos materiais 

desenvolvidos são de elevado potencial de utilização (ARAÚJO et al., 2018). 

Um dos principais fatores relacionados ao reaproveitamento dos resíduos de 

indústria madeireira é a viabilidade econômica e financeira. É possível, de 

maneira direta reduzir o consumo da matéria-prima, areia (agregado miúdo), 

utilizada na produção de concretos, devido à mesma estar diretamente ligada 

ao custo do conjunto, além de que, tal agregado, quando retirado em excesso, 

reflete de maneira prejudicial ao meio ambiente (MMA, 2009). 

A utilização de cinzas como insumo ou agregado na construção civil se 

apresenta como uma opção viável e que atende os pressupostos da 

sustentabilidade quando se considera determinados aspectos ambientais. Para 

Candido (2018) tal alternativa é concebida como uma estratégia direta de 

redução de gases que contornam o aquecimento atmosférico além de justificar 

a constante demanda da construção civil no Brasil e no mundo. 

Carvalo, Nunes e Vasconcelos (2018) enfatizam que entre os mais 

variados segmentos da construção civil, há destaque para a aplicação dos 

conceitos de sustentabilidade e gestão ambiental. Estas considerações foram 
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baseadas nos resultados obtidos após realizarem testes com a incorporação de 

cinzas no processo de fabricação de artefatos com uso de cimento Portland. 

Para Metha e Monteiro (2014) a incorporação de cinzas à matriz do cimento 

Portland tem sido uma das principais alternativas de reaproveitamento.  

Segundo Hoppe Filho et al. (2017) no Brasil, a incorporação de adições 

minerais ativas à composição do cimento são as cinzas, argilas e escórias. Os 

autores ainda afirmam que as adições minerais ativas influenciam na hidratação 

do aglomerante, nas atividades químicas (pozolânica) e físicas (dispersante), 

além de influenciar no refinamento dos poros e na durabilidade de concretos e 

argamassas empregues na construção civil. Alguns dos setores industriais que 

empregam o uso do subproduto das cinzas podem ser divididos em três 

categorias; construção, fabricação e estabilização de resíduos. 

Além de constituir uma adição de destaque, a inserção de cinzas no 

concreto pode ser considerada como uma medida alternativa que ajuda a 

minimizar e controlar os impactos ambientais, alguns gerados pelo transporte e 

posteriormente, pelo deposito do resíduo no pátio da empresa ou em área 

exclusiva utilizada para destinação mesmo (CANDIDO, 2018). Os altos custos 

de estocagem mencionados por Candido (2018) alinham-se aos custos 

apresentados por Soares et al. (2019) que de acordo com o autor, o custo de 

construção de módulos de estocagem de resíduos é de aproximadamente 12 

milhões de reais. 

As cinzas volantes e pesadas, tanto para inserção em concretos como 

argamassas podem ser aplicadas de três maneiras segundo Metha e Monteiro 

(2014): 

 

I. Constituição do concreto ou argamassa, sendo incorporadas 
a mistura da mesma maneira que os aglomerantes; 

II. Matéria-prima, na fase de pré-queima do processo de 
produção do cimento Portland; 

III. Componente do cimento, podendo ser moído com o clínquer 
ou incorporado diretamente junto ao cimento. 

 

Devido à similaridade com o cimento Portland, a utilização da cinza 

passou a ser tratada como benéfica. A queima da mistura em fornos, além da 
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geração do vapor, produz aproximadamente 30% de resíduo, denominados de 

cinzas de queima da biomassa (ALTOÉ, SALES E MARTINS, 2019). Soares et 

al. (2019) consideram a construção civil alinhada à necessidade de aplicação 

das cinzas. Citam ainda que a pavimentação intertravada com blocos pré-

fabricados de concreto é uma variável importante a ser levada em 

consideração, haja vista que as cinzas oriundas de processos industriais 

apresentam viabilidade técnica e ambiental suficiente para substituir 

parcialmente o aglomerante dos pavers dormidos. 

Leal (2018) enfatiza que todos os pesquisadores compartilham de um 

mesmo propósito “[...] o qual consiste em encontrar formas eficazes para o 

reaproveitamento dos materiais descartados, reservando-lhes um destino que 

não seja os aterros já sobrecarregados ou o descarte ilegal.” 

Silva, Barroso e Cabral (2020) ao avaliaram a incorporação de cinzas 

pesadas de usina termoelétrica em blocos de concreto destinados à 

pavimentação, concluíram que as cinzas em pavimentos intertravados 

apresentam potencial explorador para comercialização e apresentam valores de 

absorção dentre dos padrões normativos. 

Pinz et al. (2020) e Iacks et al. (2019) escolheram traços alternativos 

com incorporação de cinzas de casca de arroz (CCA) em substituição ao 

cimento Porland. Os autores analisaram as características físicas e mecânicas 

e obtiveram resultados satisfatórios para a incorporação de resíduos em até 

5%.  

Resultados similares também foram apresentados por Camelo e 

Alcântara (2019) quando os autores optaram pelas cinzas de carvão mineral 

com teores de substituição que variaram entre 7,5 e 15% e concluíram que a 

substituição parcial do cimento por cinza pode ser feita, porém em teores 

baixos. 

Soares et al. (2019) apontam que a incorporação de cinzas leves 

resultantes da queima de carvão para geração de energia em substituição ao 

cimento é adequada. Para os pavers analisados em seus estudos, as massas 

de substituição do aglomerante variaram entre 25 e 75%. Os autores 

concluíram que, conforme a inserção de resíduos, aumentava a resistência à 
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compressão das amostras diminuía independente da idade do concreto. Esses 

autores destacaram que os blocos, apesar de não apresentar a resistência 

mínima de norma, podem ser empregados em áreas de menor solicitação de 

carga. 

Alcantara (2018) relatou o alto índice de produção de resíduos em uma 

usina termoelétrica no local de seu estudo e, optou pela incorporação das 

mesmas na fabricação de blocos de concreto para pavimentação teores entre 

10 e 50% de cinzas pesadas de termoelétricas. A autora encontrou resultados 

físicos inferiores ao que preconiza a norma brasileira, porém destacou que 

podem ser aplicados em locais característicos de pequenas sobrecargas, além 

de ser uma possibilidade para o destino do elevado montante de resíduos da 

usina termoelétrica. 

Pode-se afirmar que as atividades com a utilização de cinza se alinham 

aos pressupostos de sustentabilidade. São importantes e necessárias e, se 

apresentam como uma possibilidade para o setor industrial que gera esse tipo 

de resíduo em seu processo produtivo. 

 

 

3.3 CINZA COMO POTENCIAL FATOR DE POLUIÇÃO 

 

 

As unidades industriais da região oeste do Paraná que geram energia e 

vapor a partir da queima de material utilizam em sua maioria, combustíveis 

sólidos como a biomassa florestal. Com a queima deste combustível é gerada 

grande quantidade de cinzas como resíduo e, que muitas vezes, não são 

destinadas de forma adequada no solo e provocam poluição e impactos 

ambientais negativos. Segundo Costa (2019) uma das consequências dessa 

queima é a presença de metais no ar, que poluído com cinzas, podem imputar 

graves danos respiratórios ao ser humano. 

A destinação final do resíduo cinza ou o método de estocagem adotado, 

seja em pátios ou aterros, podem implicar em impactos ambientais e ainda são 

os de maior preocupação. A presença de elementos tóxicos nas cinzas gera, 
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por exemplo, uma preocupação direta a respeito da contaminação da água e 

dos lençóis freáticos, haja vista que o processo de lixiviação sobre os recursos 

hídricos é suscetível à contaminação (CANDIDO, 2018). 

O desenvolvimento com a ampliação das indústrias, inevitavelmente, 

implica no aumento da produção de resíduos. Segundo Mondardo et al. (2015) 

o panorama do tratamento de resíduos, dentre eles as cinzas industriais, ainda 

se configuram como um problema para algumas empresas que fazem a 

disposição final em terrenos baldios. Candido (2018) enfatiza que os potenciais 

impactos ambientais relacionados à destinação inadequada deste resíduo 

(cinzas), independentemente do tipo de atividade industrial da qual são 

oriundas, implicam em poluição atmosférica e hídrica, haja vista a circulação de 

partículas no entorno as áreas de destinação/depósito. 

O resíduo cinza, além da poluição atmosférica e hídrica mencionada por 

Candido (2018), pode implicar em perda de biomassa e nutriente, mas quando 

associada à disposição inadequada, refletem não só na contaminação de solos, 

mas também dos ambientes aquáticos com reflexos na saúde pública, 

especialmente, quando ocorre o processo de lixiviação (ROSA et al., 2011). 

Entre as principais fontes de matéria-prima do Brasil ainda há destaque 

para a madeira, uma vez que grande parte do território é composta de 

vegetação florestal. O setor madeireiro é uma das atividades industriais que 

mais explora a matéria-prima em questão, infelizmente de maneira inadequada 

(CASTRO, 2015). Para esse autor, a exploração mencionada implica em 

agressões e impactos ambientais negativos, que na maioria das vezes são 

irreparáveis ou apresentam graves consequências. 

De acordo com Foelkel (2017), um dos principais problemas 

relacionados à geração e reciclagem de resíduos pelas empresas brasileiras 

está relacionado ao pensamento equivocado de reciclagem, uma vez que é 

habitual o envio de resíduos primários para queima em caldeiras de biomassa. 
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3.4 O PASSIVO AMBIENTAL E A PRESERVAÇÃO 

 

 

Já registramos que inevitavelmente, a queima de biomassa utilizada 

para a produção de energia e vapor é responsável pela a geração de cinza 

como resíduo. Não obstante, o adequado tratamento ou destinação deveria ser 

uma preocupação preponderante. Lamentavelmente o que se observa não é 

exatamente isso e, na concepção de Ramos et al. (2017, p. 02) apesar da 

importância da indústria no Brasil “[...] pouco se inova em produção, 

armazenamento e gestão de resíduos oriundos do processo industrial, o que 

tem se tornado um problema de saúde pública e preservação ambiental”. O que 

se observa é uma significativa produção de passivo ambiental gerada pelos 

resíduos industriais. 

Segundo Antunes (2001), o passivo ambiental:  

 

[...] representa toda e qualquer obrigação de curto e longo 
prazo, destinados única e exclusivamente a promover 
investimentos em prol de ações relacionadas à extinção ou 
amenização dos danos causados ao meio ambiente, inclusive 
percentual de lucro do exercício, com destinação compulsória, 
direcionado a investimentos na área ambiental de indenização 
de terceiros, de multas e para a recuperação de áreas 
danificadas.  

 

Para Ribeiro e Lisboa (2000), o passivo ambiental tem como 

consequência o “[...] sacrifício de benefícios econômicos que devem ser 

assumidos para a recuperação e a proteção do meio ambiente, decorrente de 

uma conduta inadequada em relação às questões ambientais”. Muitas vezes, tal 

passivo é decorrente de disposição inadequada de resíduos industriais – como 

registrado nas imagens da Figura 3.4. 

Observa-se uma associação equivocada a respeito do que se 

compreende por passivo ambiental, especialmente quando se considera 

exclusivamente como um comportamento inadequado. Carvalho Filho et al. 

(2018) esclarecem que “[...] um passivo ambiental não significa que a empresa 

cometeu uma ação que agrediu o meio ambiente e resultou em uma multa 

advinda do prejuízo ambiental causado”. O passivo ambiental é a totalidade de 
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obrigações que as empresas têm com o ambiente e a sociedade, cujo propósito 

é estabelecer ações e investimentos para a melhoria ambiental. Portanto, 

quando empresas são responsáveis por determinado tipo de passivo ambiental, 

elas têm que promover investimentos compensatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Fotografias da Disposição final a céu aberto no Oeste do Paraná - 
resíduo de cinza gerada por caldeira industrial na queima de 
biomassa 

Fotografias: Carlos Alberto Mucelin (2019). 
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O passivo ambiental pode ser considerado também como ação 

sustentável que visa estabelecer medidas preventivas de redução de impactos 

ambientais. É possível perceber que os mais diversos segmentos da indústria 

apresentem ações empenhados na busca por tecnologias ou sistemas que 

satisfaçam as exigências exigidas pelos âmbitos social, ambiental e produtivo 

(ALTOÉ, SALES E MARTINS, 2019). 

Na concepção de Mondardo et al. (2015, p. 85) a empresa que se 

constituiu em uma unidade geradora de resíduos, é responsável pela 

destinação apropriada e ainda deve determinar “[...] tratamento prévio para a 

disposição final ou armazenamento temporário, de forma a não comprometer o 

meio ambiente”. 

A responsabilidade mencionada por Mondardo et al. (2015) no ponto de 

vista de Gimenes (2012) pode ser vantajoso, uma vez que as empresas que 

reaproveitam ou, de alguma maneira inserem conceitos de reaproveitamento de 

seus resíduos, não só estão reduzindo seus custos com resíduos como estão 

colaborando com a preservação da natureza e, de maneira indireta, enaltecem 

sua imagem perante a sociedade. 

O anseio social entre indústria e meio ambiente ganhou proporções 

significativas nas últimas décadas segundo Carvalho Filho et al. (2018), haja 

vista que a sociedade está cada vez mais preocupada com o impacto ambiental 

resultante do produto que compõe seu dia-a-dia. Nesse sentindo, conhecer os 

processos produtivos e os princípios industriais das empresas tonou-se fator 

relevante para a sociedade.  

É indispensável que as empresas realizem ações que preconizassem 

preservar o ambiente, haja vista que a atividade operacional pode ser 

prejudicial. Destaca-se ainda que é possível se observar nos dias atuais que a 

sociedade está cada vez mais atenta aos princípios sustentáveis, sob a 

premissa de que a natureza deve ser preservada (MARQUES et al., 2016). 
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4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

Participaram desta pesquisa uma Cooperativa Agroindustrial da região 

Oeste do Paraná, uma Propriedade Agrícola e pesquisadores da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Para a institucionalização do estudo, 

um Acordo de Cooperação Técnica e um Plano de Trabalho foram elaborados, 

avaliados pelos participantes e, depois de aprovados, assinados pelos 

representantes das partes. Essas tratativas e documentos começaram a ser 

viabilizados ainda em 2019. 

A pesquisa foi realizada na região Oeste do Paraná e envolveu 

pesquisadores da UTFPR Campus Santa Helena em parceria com 

representantes da Empresa participante. O estudo foi realizado com resíduo 

cinza de uma de suas unidades agroindustriais que gera cinza em seus 

processos produtivos, no processo de produção de energia de vapor pela 

queima de biomassa em uma caldeira industrial – Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Fotografia de uma caldeira industrial 
Fotografia: Carlos Alberto Mucelin (2020). 
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4.1 REGIÃO DO ESTUDO 

 

 

Este projeto foi estruturado para ser desenvolvido na Região Oeste do 

Paraná – Brasil e terá como objeto de investigação a cinza gerada ou produzida 

pela queima de biomassa em caldeira industrial. 

Na Figura 4.2 a região Oeste do Paraná, na qual esta situada a sede da 

cooperativa agroindustrial que fornece o resíduo e demais empresas e 

instituições que fizeram parte do desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 4.2 – Mapa do estado do Paraná e região Oeste 
Elaboração: Giorgia Baseggio Strieder (2021). 
 

 

4.2 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Lar Cooperativa 

Agroindustrial, que é uma associação cooperativista brasileira, que atua no 

agronegócio e tem sua sede no município de Medianeira, estado do Paraná. 

Nos primeiros meses de 2021 apresentava um quadro aproximado de 13 mil 

funcionários e 12 mil associados. Era a terceira maior cooperativa do estado do 
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Paraná e, no Brasil, a maior cooperativa do agronegócio na geração de 

empregos. 

O resíduo cinza utilizado na pesquisa foi coletado na Unidade 

Agroindustrial Instalada (UAI) e em atividade na Oeste do Estado do Paraná e é 

uma das unidades da empresa LAR. 

A referida UAI é responsável pela produção de 1.500 t/dia de óleo e 

farelo de soja e processa em média um total de 450.000 toneladas anuais de 

matéria-prima. Dessa média anual que produz, 20% é de óleo degomado e 77% 

de farelo de soja. Os outros 3% que gera é um subproduto de casca de soja 

moída. 

A unidade industrial participante do estudo contava com 162 

colaboradores e instalou uma unidade de tratamento de madeira além de uma 

Serraria nas proximidades da unidade, nas quais trabalhavam mais 50 

colaboradores com vistas a fabricação de palete, os quais são utilizados para 

armazenar a produção da empresa. A empresa operava 300 dias por ano e 

realizava sua jornada de trabalho dividida em três turnos, durante 24 horas por 

dia, todos os dias da semana. 

 

 

4.2.1 O resíduo cinza gerado na Unidade Agroindustrial pesquisada 

 

 

Foi empregada neste estudo cinza da queima de biomassa florestal de 

eucalipto com idades variadas, uma mistura constituída no formato de cavaco 

(97%) e da biomassa florestal de pinus, no formato peletizado (3%). A mistura 

dos referidos materiais é responsável por alimentar uma caldeira industrial cuja 

queima gerava calor, energia e o vapor necessário para o processo produtivo 

da Unidade Industrial participante deste estudo. 

O volume de cinzas de cinzas produzidas pela empresa estava 

diretamente relacionado à quantidade de biomassa queimada e a necessidade 

de geração de vapor. No referido processo, a empresa estimava que a 

quantidade de cinzas resultante do processo de queima era de 
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aproximadamente 10 toneladas semanais. Na Figura 4.3, o registro fotográfico 

do equipamento no qual o controle computacional da caldeira industrial era 

realizado e, que tinha como objetivo à manutenção das condições ideais de 

temperatura e geração de vapor, além da funcionalidade monitorada 24 horas 

por dia por um colaborador técnico especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Imagem do sistema de controle computadorizado da Caldeira 
industrial em operação 

Fotografia: Carlos Alberto Mucelin (2020). 

 

As condições de funcionamento industrial durante o período de 

realização deste estudo, a quantidade de cinza gerada pela empresa era 

considerada elevada. Existia uma preocupação com a destinação final das 

cinzas, assim como a de desenvolver tecnologia adequada para a reutilização 

desse resíduo como um subproduto industrial. Registramos que tal 

preocupação ambiental é ecologicamente importante e que a empresa estava 

interessada em destinar o resíduo cinza adequadamente, o que se alinha aos 

pressupostos da sustentabilidade. Uma avaliação preliminar com a 

caracterização físico-química da cinza gerada na unidade industrial foi realizada 

pela empresa. Na Tabela 4.1 são apresentados alguns desses parâmetros. 

Tabela 4.1 – Parâmetros da cinza gerada na Unidade Agroindustrial 
Participante 
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ENSAIOS/VARIAVEIS UNIDADE 
RESULTADO 

ABR/2020 JUN/2020 FEV/2021 

Nitrogênio % 0,22 0,22 0,42 

Fósforo % 3,21 4,17 4,65 

Potássio % 6,54 6,62 7,01 

Cálcio % 21,49 31,37 29,35 

Magnésio % 2,16 3,63 3,02 

Enxofre % 0,25 0,51 0,64 

Cobre % 0,02 0,05 0,02 

Manganês % 0,63 0,8 0,47 

Ferro % 0,86 1,42 2,13 

Zinco % 0,04 0,04 0,07 

Alumínio % 0,79 1,29 1,67 

Sódio % 0,49 0,51 0,48 

Boro % 0,01 0,02 0,14 

Cobalto % 0,01 0 9,27 

Molibdênio ppm 0 11,17 4,3 

Umidade (65°C) % 7,69 29,51 0,91 

Matéria Orgânica  % 22,79 2,97 2,8 

Cinzas % 77,21 97,03 97,2 

Potencial Hidrogênico   13,4 13,3 12,7 

Densidade g/cm³ 0,51 0,6 0,61 

 

As análises físico-químicas para caracterização das cinzas apresentados 

na Tabela 4.1 foram realizadas por laboratório terceirizado em 

parceria/financiamento com a Agroindústria parceira desta pesquisa. Os dados 

obtidos foram utilizados para caracterizar a composição das cinzas, material 

utilizado nas unidades experimentais confeccionadas. 

 

 

4.3 MATERIAL, MÉTODOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

Para estudar e caracterizar a potencialidade da cinza produzida na 

Unidade Agroindustrial como componentes de artefatos da construção civil, a 

primeira etapa da pesquisa foi a elaboração do planejamento metodológico com 

vistas a confecção dos pavers, quantidade a serem produzidas, definição do 
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local da produção, laboratório e testes físicos a serem realizados e análise 

estatísticas necessárias. 

Estabelecida a etapa inicial, foi elaborado um planejamento 

metodológico para a confecção das peças pré-fabricadas. A diversidade frente 

ao processo de fabricação das peças é ampla, nesta pesquisa, optou-se pelo 

processo denominado de peças dormidas, característico de fabricação manual 

e de pequenas industriais de pré-moldados regionais. Optou-se pelo método e 

traço utilizado na produção da Empresa Stodulski Engenharia, empresa em 

atividade na cidade de Missal, estado do Paraná. Há 10 anos no mercado, a 

empresa atuava no ramo da construção civil e tinha sua sede na referida 

cidade/município do estado. 

O laboratório para a realização da caracterização dos agregados e 

testes físicos ocorreu por uma parceira celebrada entre os campi Santa Helena 

e Toledo da UTFPR, uma vez que o Campus Toledo tem em funcionamento o 

Laboratório de Materiais do Curso de Engenharia Civil. A UTFPR campus de 

Santa Helena não tem laboratório na área de engenharia civil e, portanto, uma 

solicitação de parceria e realização dos ensaios mencionados foram validados 

pela coordenação do Curso de Engenharia Civil da UTFPR Câmpus Toledo. 

 

 

4.3.1 Planejamento experimental: cinza como componente de artefatos da 
construção civil 

 

 

Para investigar a utilização da cinza como agregado na confecção de 

artefatos da construção civil, neste estudo foi utilizado um conjunto de pavers. 

Pavers ou blocos intertravados de concreto podem ser utilizados tanto para a 

pavimentação de ruas e calçadas como para sistemas de drenagem ou 

componente paisagístico. Candido (2018) ressalta que, tanto a aplicação de 

cinzas em áreas como a de infraestrutura (concretos e aterros) ou a industrial 

(produção de cimentos, artefatos e tijolos) são aplicações viáveis e 

importantes. 
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Foi desenvolvido um conjunto de procedimentos os quais atenderam a 

um planejamento metodológico com vistas a avaliar o desempenho dos pavers 

confeccionados com a inserção parcial de cinzas no aglomerante. A massa do 

aglomerante foi elaborada a base de cimento Portland. O estudo previu avaliar 

os blocos de paver produzidos e, testar estatisticamente os dados gerados a 

partir da realização de testes físicos, nos quais foram mensuradas as 

seguintes variáveis nas unidades experimentais: resistência à compressão e 

absorção de água. 

Foram analisados traços com diferentes teores de adição, ajustados 

conforme o traço da empresa Stodulski Engenharia, delimitando os teores de 

substituição do aglomerante pelo agregado miúdo reciclado, buscando 

incorporar a maior quantidade possível de resíduo à mistura.  

Os materiais utilizados na confecção dos traços foram mensurados 

separadamente em massa. Altoé, Sales e Martins (2019), salientam que a 

medição em massa dos materiais gera maior confiabilidade e rigorosidade ao 

sistema produtivo. A relação entre os componentes água e cimento (a/c) do 

traço e o tempo de vibração das peças inicialmente foram adotadas como fixa, 

conforme definido no processo produtivo da empresa. Não obstante, no 

decorrer do processo produtivo das unidades experimentais, fez-se necessário 

incorporar mais água as misturas quando foram confeccionadas as Unidades 

Experimentais dos tratamentos com 20 e 40% de adição de resíduo. 

 

4.3.2 Materiais 

 

Foi utilizado cimento CP-II, tipo Portland, cuja nomenclatura de mercado 

é “Todas as Obras”1, classe 32, da marca Votorantim para a confecção dos 

pavers. É um cimento comum, versátil e resistente disponível no mercado para 

                                                 
1 A denominação “Todas as Obras” é uma nomenclatura utilizada para que seja identificado o 
tipo de cimento que se utiliza em obras de engenharia. O cimento composto é usual a 
identificação como CP-II entre outros. O cimento Portland existente no mercado apresenta 
diferentes especificações de acordo com sua adição específica. 
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a construção civil. O Quadro 4.1 registra as principais propriedades e 

informações de acordo com a ABNT NBR 16697 (2018). 

Quadro 4.1 – Propriedades do cimento Portland CP II - Todas as Obras 

Propriedades Resultados 

Tempo de início de pega (min) ≥ 60 

Perda ao fogo (%) ≤ 5,0 

Finura (%) ≤ 12,0 (#200) 

Resistencia à compressão (MPa) 
 

≥ 10,0 (3 dias) 

≥ 20,0 (7 dias) 

≥ 32,0 (28 dias) 
Fonte: ABNT, NBR 16697 (2018) (Adaptado).  

 

O agregado graúdo natural utilizado foi a brita de numeração zero, de 

origem basáltica, popularmente conhecida e comercializada como pedrisco.  

O agregado miúdo natural utilizado foi a areia extraída da bacia do rio 

Paraná e está disponível para a construção civil no mercado – Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Areia para confecção dos corpos de prova 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

Quanto à água, foi utilizada a que fornece a Companhia de 

Abastecimento do Paraná – Sanepar.  

O resíduo de cinza, incorporado às misturas, foi devidamente coletado 

na saída da caldeira da unidade agroindustrial participante da pesquisa. Esse 

resíduo foi gerado a partir da combustão da chamada mistura/material de 
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queima em uma caldeira industrial automatizada, a uma temperatura que varia 

entre 150°C e 160°C, composta por cavacos de eucalipto e peletizado de pinus 

– Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Fotografia do cavaco utilizado pela caldeira na agroindústria 

Fotografia: Carlos Alberto Mucelin (2020). 

 

 

4.3.3 Produção dos pavers – Corpos de Prova  

 

 

Os corpos de prova foram submetidos à ensaios de caracterização 

física e mecânica, quando as unidades experimentais atingiram os tempos de 

maturação de 7, 14 e 28 dias. Os testes foram realizados segundo o que 

preconiza a ABNT, NBR 9781 (2013). Os testes físicos e mecânicos realizados 

foram executados segundo o que preconiza um Planejamento Estatístico 

Experimental Inteiramente Casualizado. Estudou-se as variáveis: resistência à 

compressão e absorção de água. Não foi possível estudar a resistência à 

abrasão. 
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Os Corpos de Prova - CPs (pavers) ou unidades experimentais com uso 

de cinza e cimento utilizados no estudo foram confeccionados de acordo com o 

traço desenvolvido e utilizado na produção comercial pela Empresa Stodulski 

Engenharia. O traço de referência, denominado de Tratamento 01 neste estudo, 

em massa, é: 1:3:2,4:0,5 (cimento: agregado miúdo natural: agregado graúdo: 

a/c). A partir deste traço, foram definidos os quatro traços a serem investigados 

nessa pesquisa. Neles, houve diferentes teores de substituição do cimento por 

cinza em massa - Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Traços de concreto para moldagem dos Pavers  

TRAÇO UNITÁRIO EM MASSA (Kg/Kg) 

CINZA (%) CIMENTO AREIA BRITA A/C CINZA (Kg) 

0 1,00 3,00 2,40 0,5 0,00 

5 1,00 3,00 2,40 0,5 0,05 

10 1,00 3,00 2,40 0,5 0,10 

20 1,00 3,00 2,40 0,5 0,25 

40 1,00 3,00 2,40 0,5 0,40 

*A/C – Relação água/cimento. 

 

Foram elaborados corpos de prova retangulares prismáticos no formato 

de paralelepípedo, denominado nesse projeto como de Tipo I, com dimensões 

de 10cm x 20cm e altura ou espessura de 6cm – Figura 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Dimensões do paralelepípedo paver a ser confeccionado 

 

20 cm 

10 cm 

6 cm 
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Para este estudo, foram confeccionados 48 unidades experimentais por 

traço, totalizando 240 CPs. Destes, 90 CPs, foram submetidos ao ensaio de 

resistência à compressão. 

A etapa de confecção dos CPs – Figura 4.7, foi realizada na empresa 

participante, no dia 12 de novembro de 2020. O planejamento do estudo com os 

pavers previu serem moldados para que posteriormente os ensaios previstos no 

programa experimental fossem testados em laboratório. A confecção dos CPs 

ocorreu segundo o que previu um cronograma com tempos normatizados de 

cura do cimento, ou seja, nos dias 20 e 27 de novembro de 2020, 

respectivamente para os 7º e 14º dias de cura e, no dia 11 de dezembro de 

2020 para o 28º dia de cura do concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Etapa de Confecção de pavers na Stodulski Engenharia 
Fotografia: Carlos Alberto Mucelin 2020. 

 

A confecção das unidades experimentais seguiu rigorosamente o que 

era previsto na linha de produção da empresa. Nessa linha de produção, cujo 

processo produtivo era adaptado pela empresa, consistia em um silo para 

mistura de materiais, betoneira, esteiras e mesa de vibração. O modelo 

adaptado preconizava otimizar tempo e mão de obra. 

Para a confecção das misturas: o agregado graúdo, o agregado 

miúdo, o agregado reciclado e o cimento foram dispostos na base do silo, de 

modo que, através da primeira esteira de rolagem, os materiais previamente 
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misturados eram lançados na betoneira. Nesta etapa de produção era acrescida 

a água ao respectivo traço. Dada a mistura dos materiais, com o concreto ainda 

fresco, a massa era despejado sob uma segunda esteira, etapa que tinha como 

objetivo conduzir a mistura até as formas, as quais já estavam adequadamente 

posicionadas e “untadas” com óleo desmoldante sobre a mesa vibratória. 

Com o propósito de eliminar o volume de vazios, os pavers eram 

moldados e adensados utilizando uma mesa vibratória - Figura 4.8, adaptada 

pela empresa e idealizada para esse processo de produção. Foi adotada uma 

relação fixa de tempo de vibração de 1 minuto, conforme padrão de produção 

utilizado pela empresa. Após o processo de vibração, 48 pavers (unidades 

experimentais) por ciclo foram produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Fotografia da mesa vibratória para o adensamento de paver que é 
utilizada pela Stodulski Engenharia 

Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

O preenchimento das formas e, posteriormente o adensamento na mesa 

vibratória deram forma aos blocos de concreto, os quais foram transportados 
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para os estaleiros de secagem onde ficaram estocados sob um galpão com a 

finalidade de depósito para que fossem posteriormente desmoldados – Figura 

4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Estaleiros de cura e secagem adaptado para formas dos corpos 
de prova  

Fotografia: Carlos Alberto Mucelin 2020. 

 

No processo de produção adotado, as peças obtidas são comumente 

denominadas de “pavers dormidos”. Leal (2018) e Bittencourt (2012) salientam 

que neste processo, o concreto não possui total consistência plástica e podem 

ser inserido manualmente nas formas e adensados em mesa vibratória. Ainda 

de acordo com Bittencourt (2012), o termo “dormido” é característico da 

desforma das peças no dia seguinte.  

Os corpos de prova foram desmoldados após 24 horas – Figura 4.10 e, 

submetidos a um processo de cura natural até atingir as diferentes idades de 

ensaio, haja vista que os pavers foram mantidos em temperatura ambiente. 

Finalizada a etapa de confecção dos CPs, as peças foram submetidas 

a um período de cura inicial ao ar e, a uma etapa imersa em água nas 24 

horas que antecederam a realização dos testes em laboratório (etapas de cura 

previstas no estudo: 7º, 14º e 28º dias), nas seguintes condições: 
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a. cura inicial ao ar: logo após a moldagem, os corpos-de-prova, ainda 
nos moldes, foram colocados em estaleiros de secagem, nos quais 
permanecerão durante 24 horas. Os corpos-de-prova referentes às 
diferentes composições (tratamentos) foram identificados e 
ordenados em séries distintas; 

 

b. processo de cura e inserção em água: finalizado o período inicial de 
cura, os corpos-de-prova foram identificados, separados por CPs 
pertencentes aos grupos de tratamentos e, adequadamente imersos 
em um tanque saturado de água (não corrente) com uma 
temperatura de 23 ± 5°C, onde permaneceram por no mínimo 24 
horas antes do momento de realização do ensaio de resistência a 
compressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 – Pavers em processo de desforma. 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

O aspecto visual dos pavers é de grande importância. De acordo com 

Altoé, Sales e Martins (2019), o material confeccionado deve ostentar 

características similares aos produtos comercializados. A ABNT NBR 9781 

(2013) ainda prevê que o lote produzido seja inspecionado visualmente de 

modo que as peças as peças defeituosas sejam separadas e futuramente não 

comprometam o desempenho das peças assentadas. 
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Ainda de acordo com a NBR 9781 (2013), a avaliação dimensional das 

peças deve ser realizada perpendicularmente ao corpo de prova, conforme 

formato e tipo da peça. Para este estudo, foram elaborados pavers 

retangulares de Tipo I, de modo que os pontos de medida das peças é o ponto 

médio de cada conforme ilustra a Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11 – Avaliação dimensional de peça Tipo I 
Imagem: adaptada da ABNT NBR 9781 (2013). 

 

Para avaliar a resistência à compressão foram separados 5 corpos de 

prova de cada tratamento (5 tratamentos) nos dias de cura 07 e 14 e, 8 corpos 

de prova para o 28º dia de cura. É relevante destacar que os corpos de prova 

foram escolhidos aleatoriamente por meio de um processo randomizado de 

escolha computadorizado. Portanto, um total de 50 unidades experimentais 

durante a fase de cura e mais 40 unidades para o 28º dia, ou seja, 90 unidades 

experimentais foram utilizadas para avaliar a resistência à compressão das 

unidades experimentais. De acordo com o que prevê a ABNT NBR 9781 

(2013), os corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão podem 

ser usados para os ensaios de: Inspeção visual e Avaliação dimensional. 

A mensuração da resistência à compressão foi realizada conforme o 

desempenho dos CPS e, tomando-se como referência as normas nacionais e 

internacionais. Leal (2018) caracteriza o ensaio como destrutivo, já que o 

método de ensaio baseado na ABNT NBR 9781 (2013) consiste em posicionar 

o corpo de prova no eixo central da máquina de ensaio, de modo que coincida 
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com o eixo central dos pratos de compressão que compõem a máquina. Uma 

carga contínua é aplicada até o momento que ocorre a ruptura – Figura 4.12.  

 
Figura 4.12 – A) Prensa Hidráulica EMIC para ensaio de resistência à compressão; B) 

CP posicionado para teste; C) CP rompido 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

Outro ensaio regido pela ABNT NBR 9781 (2013) é a determinação da 

absorção de água. O ensaio tem por objetivo expressar a porcentagem de 

água em massa, incrementada as amostras através de seus poros 

permeáveis. 

Os corpos de prova, com as mesmas condições do ensaio de resistência 

à compressão, também foram identificados, separados entre si, mensurados 

(pesados) e imersos em um tanque e saturados de água não corrente, a uma 

temperatura média de 23±5°C. Sob estas condições foi previsto e 
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permaneceram por um período mínimo de 24 horas antes da realização dos 

ensaios físicos. 

Imediatamente após serem retirados da câmara úmida, os corpos de 

prova saturados – Figura 4.13, de maneira individual, foram dispostos sobre 

uma tela metálica para se evitar que a face do corpo de prova ficasse em 

contato direto com a superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Fotografia do CP saturado após 24 horas submerso em água. 

Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

Com auxílio de um pano úmido, as peças foram enxugadas de modo que 

a água superficial fosse removida para posterior mensuração de massa. 

Durante a execução deste ensaio, de acordo com ABNT, NBR 9781 

(2013) os corpos de prova puderam ser submetidos ao mesmo processo a cada 

2h, até que foram obtidas e registradas duas determinações sucessivas dessa 

variável, nas quais a diferença de massa não foi superior a 0,5% (≤0,5%) em 

relação a anterior e, dessa maneira, registrou-se a mensuração da massa 

saturada do corpo de prova. 

Definidas as massas, os corpos de prova foram dispostos em estufa 

durante 24 horas à uma temperatura constante de 110±5°C. Depois de 
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permanecer por 24 na estufa, em condição seca, os corpos de prova foram 

novamente submetidos a nova mensuração de massa. O procedimento foi 

similar ao anterior, de modo que a cada duas horas foram registradas novas 

mensurações até que se obteve duas determinações sucessivas cuja diferença 

de massa não foi superior a 0,5% (≤0,5%) em relação ao anterior. Com esse 

procedimento foi mensurada a massa seca de cada corpo de prova para que, 

posteriormente, o cálculo da absorção de água de cada CP dentro de cada 

tratamento fosse registrado. 

 

 

4.3.3.1 Planejamento estatístico 

 

 

Depois de realizados os testes físicos e mecânicos com os pavers, 

procedeu-se uma análise estatística completa com os dados obtidos. Para 

cada tratamento estudado (porcentagem incorporada de cinza na confecção do 

paver) foram elaboradas e registradas estatísticas descritivas: medidas de 

posição, medidas de dispersão, medidas de formas e esquemas de análise, 

além de gráficos com vistas à análise dos resultados. 

Para cada conjunto de dados dos testes físicos e mecânicos foi 

realizado uma Analysis of Variance - Anova, com nível de significância de 5%, 

seguido do Teste F para avaliar a existência de diferença significativa entre as 

médias dos tratamentos, testes de Comparação de Médias de Tukey, Fisher e 

Dunnett, além da Análise de Resíduo. 

As unidades experimentais utilizadas para os testes que foram 

realizados no Laboratório de Materiais e Estruturas da UTFPR Câmpus Toledo 

foram escolhidas de forma aleatória, com a utilização de técnica de 

amostragem entre as unidades experimentais que foram confeccionadas 

segundo os tratamentos (48 unidades de pavers por tratamento e da matriz de 

referência ou testemunha). Como previsto, foi realizado 5 ensaios para cada 

tratamento no 7° e 14º dias de cura e, 8 ensaios por tratamento no 28º dia de 

cura – Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2 – Aleatorização das unidades experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as análises foram consideradas: 

 

 Unidade experimental - paver 

 Uma peça prismática de paralelepípedo com dimensões 10cm 

x 20cm e altura ou espessura de 6 cm. 

 Variáveis em análise 

 Resistência à compressão mensurada em MPa; 

 Determinação da absorção de água em %. 

 

É importante reiterar que para cada uma dessas variáveis uma Anova 

foi realizada, assim como os testes F e de Comparações de média, além da 

Análise de Resíduos. 

Nos lotes de corpos de provas confeccionados também foram 

caracterizadas: 
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o Inspeção visual no estado endurecido utilizando o lote de corpos 

de prova produzidos para cada traço; 

o Avaliação dimensional no estado endurecido, utilizando o lote de 

corpos de prova produzidos para cada traço; 

o Determinação da densidade de massa aparente no estado 

endurecido; 

 

Os lotes foram constituídos por 48 corpos de provas ou unidades 

experimentais para cada traço, confeccionados com características similares, 

elaborados com as mesmas matérias primas e equipamentos. 

 

 Os tratamentos em comparação 

 

Como já foi registrado, foram testados 5 tratamentos: 

 Tratamento 1 ou testemunha: sem adição de cinza 

 Tratamento 2: 5% de adição de cinza 

 Tratamento 3: 10% de adição de cinza 

 Tratamento 4: 20% de adição de cinza 

 Tratamento 5: 40% de adição de cinza  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 RESULTADOS DOS TESTES DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

 

 

Para iniciar os ensaios de caracterização dos agregados, as amostras 

coletadas em campo, conforme Figura 5.1 foram submetidas a uma secagem 

inicial em estufa, pelo período de 24 horas sob temperatura média de 105±5°C. 

Uma amostra de 2 Kg de agregado graúdo foi lavada sob água corrente e o 

material passante a peneira de 4,75 mm foi selecionado para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Amostras secas em estufa. 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

 

5.1.1 Análise granulométrica 

 

 

A análise granulométrica de todos os ensaios foi executada de acordo 

com as exigências da ABNT, NBR 7211 (2009) e da ABNT NBR NM 248 (2003). 

A formação e separação das amostras de ensaio para cada um dos agregados 

foi de duas amostras de 500g para cada material, conforme ilustra a Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – A) Amostra de areia natural; B) Amostra de brita 0; C) Amostra de 
resíduo – cinzas. 

Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 

 

O ensaio consistia da inserção de cada amostra em sob um conjunto de 

peneiras e agitá-las com o auxílio de um peneirador mecânico. Ambas as 

amostras foram submetidas a uma vibração de 40 oscilações durante 10 

minutos. A figura 5.3 ilustra o peneirador mecânico e a granulometria do 

agregado miúdo e graúdo. 
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Figura 5.3 – Elementos e equipamentos do ensaio de granulometria. 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020) 

 

Em função da dificuldade em mensurar o agregado miúdo reciclado 

(cinzas) e a notória similaridade do material com o cimento Portland, as 

amostras não foram submetidas ao ensaio de granulometria. 

A curva granulométrica obtida para cada material (coletados na 

Empresa Stodulski Engenharia) está ilustrada nas Figuras 5.4 e 5.5. A Figura 

5.4, apresenta a curva granulométrica do agregado miúdo natural (azul) com os 

respectivos limites de norma e a Tabela 5.1 apresenta as informações obtidas 

através do ensaio. 

 

Figura 5.4 – Curva granulométrica do agregado miúdo natural. 
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Tabela 5.1 – Granulometria do agregado miúdo natural 

Peneiras 
(mm) 

Massa retida 
(%) 

Massa retida 
acumulada (%) 

6,3 0 0 

4,8 0,1 0,1 

2,4 0,3 0,4 

1,2 0,4 0,9 

0,6 38,5 39,4 

0,3 29,7 69,1 

0,15 28,5 97,6 

Fundo 2,4 100,00 

DMC * (mm) 1,2 

MF ** 2,08 

*DMC – Dimensão máxima característica 
**MF – Módulo de finura. 

 

 

Com base na ABNT, NBR 7211 (2009), a zona utilizável inferior dos 

agregados miúdos apresenta valores de módulo de finura entre 1,55 e 2,20. 

Deste modo, o agregado miúdo natural utilizado para este experimento 

enquadra-se na zona 2, de característica fina. 

Matos (2019), Silva (2019) e Salgado (2018) também estudaram pavers 

com adição e utilizaram agregado miúdo natural com dimensão máxima 

característica de 1,2 mm. Ainda de acordo com os autores, o módulo de finura 

das respectivas amostras foram iguais à 2,77, 1,64 e 2,79.  

Salgado (2018) relata que as fabricas de blocos de concreto, comumente 

utilizam o agregado miúdo natural com módulo de finura entre 2,5 e 3,2. Com 

base nos módulos de finura e zonas de classificação, a ABNT, NBR 7211 

(2009) determina que a zona de classificação do agregado miúdo natural 

mencionado pelo autor seja a Zona 3 (média). 

Para a determinação do agregado graúdo natural, a Figura 5.5, 

apresenta a curva granulométrica do agregado (azul) com os respectivos limites 

de norma e a Tabela 5.2 apresenta as informações obtidas através do ensaio. 
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Figura 5.5 – Curva granulométrica do agregado graúdo. 

 

 

Tabela 5.2 – Granulometria do agregado graúdo 

Peneiras 
(mm) 

Massa retida 
(%) 

Massa retida 
acumulada 

(%) 

12,5 0,0 0,0 

4,75 81,0 81,0 

2,4 17,5 98,5 

1,18 1,2 99,6 

0,60 0,1 99,7 

0,30 0,1 99,8 

0,15 0,0 99,8 

Fundo 0,2 100,0 

DMC * (mm) 12,5 

MF ** 5,77 

*DMC – Dimensão máxima característica  
**MF – Módulo de finura. 

 

Com base na ABNT, NBR 7211 (2009), o agregado graúdo apresenta 

valores de módulo de finura entre 4,8 e 9,5. Ainda de acordo com a norma 

supracitada, o agregado graúdo utilizado para este experimento enquadra-se na 

zona 4,75/12,5, popularmente comercializada como brita zero ou pedrisco. 

Leal (2018) utilizou o agregado graúdo natural com dimensão máxima 

característica de 12,5 mm e módulo de finura de 6,2. Silva (2019) optou por um 
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agregado graúdo com dimensão máxima de 9,5 mm e módulo de finura de 5,79. 

Apesar da diferença no diâmetro máximo característico, o material utilizado por 

pelo autor encontra-se na mesma zona de utilização deste trabalho, 4,75/12,5. 

A similaridade entre as zonas de utilização é notória também para os módulos 

de finura entre os autores.  

 

 

 

5.1.2 Demais propriedades dos agregados 

 

 

 

Os resultados dos testes de massa específica, massa unitária, teor de 

umidade e absorção de água dos agregados foram registrados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades dos agregados 

Norma (ABNT) Propriedade 
Agregado 
Miúdo 
Natural 

Agregado 
Miúdo 
Reciclado 

Agregado 
Graúdo 
Natural 

NBR NM 52 (2009) 

Massa específica 
(g/cm³) 

2,47 2,24 - 

Massa específica 
aparente (g/cm³) 

2,57 - - 

NBR NM 53 (2009) 
Massa específica 
(g/cm³) 

- - 2,88 

 

A massa específica da cinza, determinada pelo Frasco de Chapman – 

Figura 5.6, foi de 2,24 g/cm³. O valor da massa específica da cinza ficou muito 

próximo aos valores apresentados por Silva, Barroso e Cabral (2020), Soares et 

al. (2019) e Pinz et al. (2020) que respectivamente obtiveram 2,20 g/cm³, 2,00 

g/cm³ e 2,19 g/cm³. 

A massa específica do agregado miúdo natural e do agregado graúdo 

foram respectivamente de 2,64 g/cm³ e 2,88 g/cm³. A similaridade entre os 

materiais utilizados e o valor da massa específica ficou muito próximo aos 

valores apresentados por Silva (2019) e Matos (2019) que respectivamente 

obtiveram 2,64 g/cm³, 3,00 g/cm³ e 2,65 g/cm³ e 2,93 g/cm³. 
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Figura 5.6 – Ensaio de massa específica com Frasco de Chapman. 
Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020) 

Conforme os dados registrados na Tabela 5.3, conclui-se que o 

agregado miúdo reciclável não apresentou variação de umidade. 

 

 

5.2 RESULTADOS DOS TESTES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
 

 

Os ensaios de Resistência à Compressão foram realizados na UTFPR 

Campus Toledo, mas especificamente no Laboratório de Materiais da Instituição 

– Figura 5.7. Nos dias 20 e 27 de novembro de 2020, atendendo a amostragem 

aleatória dos CPs, após ficarem submersos em água por 24 horas, 05 unidades 

de pavers para cada tratamento e para a matriz de referência foram 

transportados para a cidade de Toledo e, no Laboratório de Materiais, os 

ensaios de Resistência a Compressão foram realizados. Ficou a previsão para 

a conclusão desses testes no dia 11 de dezembro de 2020, quando as 
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unidades completarão o 28º dia de cura. Os resultados dos testes de resistência 

a compressão foram registrados na Tabela 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Ensaios de resistência à compressão do paver no Laboratório de 
Materiais da UTFPR Câmpus Toledo 

Fotografia: Carlos Alberto Mucelin 2020 

 

 

Os corpos-de-prova foram rompidos por compressão em três etapas de 

maturação ou endurecimento, de acordo com as exigências da ABNT, NBR 

9781 (2013). 

Os resultados das resistências em cada etapa estão registrados na 

Tabela 5.4. Com estes dados foi realizada uma análise descritiva completa, 

além da Análise de Variância seguido do Teste de hipóteses ao nível de 5% de 

significância para avaliar possível diferença significativa de médias dessa 

variável. 

Para uma primeira percepção analítica dos resultados obtidos acerca da 

resistência à compressão e mensurados em Mega Pascal (MPa) dos dados 

registrados na Tabela 5.4, elaborou-se 2 Gráficos de pontos conectados por 

semirretas – Figura 5.8, para os dados da resistência para os dias 07 e 14, os 

quais foram sistematizados no mesmo plano cartesiano. 
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Tabela 5.4 – Tabela com os dados brutos dos testes de resistência à compressão 
mensurados e Mega Pascal (MPa) nos tempos de maturação dos 
corpos de prova 7, 14 e 28 dias 

% CINZA 

COMPRESSÃO SEGUNDO OS TEMPOS DE MATURAÇÃO 
DOS CORPOS DE PROVA EM MPa 

7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

0 

7,95 7,32 6,60 

8,73 7,13 6,99 

6,78 7,85 6,57 

6,53 7,16 6,91 

5,52 6,42 6,78 

 

 

6,50 

7,88 

7,50 

5 

7,02 9,01 8,72 

8,92 10,44 9,42 

7,56 10,24 10,18 

8,07 8,65 8,49 

8,52 9,49 9,21 

  

9,81 

8,82 

9,47 

10 

7,78 7,61 9,11 

8,44 7,89 8,20 

6,94 7,95 8,65 

7,73 8,00 8,70 

7,35 8,53 7,81 

  

8,11 

9,11 

7,84 

20 

5,45 6,53 6,96 

6,02 6,50 6,89 

5,98 6,53 6,38 

6,23 6,91 6,74 

5,83 6,02 7,10 

 
 

6,82 

6,75 

6,48 

40 

4,50 4,40 5,26 

4,50 4,90 5,48 

4,19 4,84 4,85 

3,94 4,60 5,16 

4,58 4,59 4,81 

  

5,03 

5,33 

4,81 
Nº ENSAIOS 25 25 40 
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Figura 5.8 – Gráfico de dispersão da resistência à compressão (MPa) do paver 
segundo os tratamentos em estudos (porcentagem cinza) e os 
tempos de cura do cimento, 07 e 14 dias 

 

Os Gráficos da Figura 5.8 indicam similaridade nos valores de resistência 

a compressão no 7° e 14º dias de maturação do cimento. Também indicam que 

na medida em que a porcentagem de cinza era adicionada ao paver, a 

resistência a compressão diminuía, resultado já esperado. 

Para avaliar o comportamento dos dados da variável resistência a 

compressão obtida no 28º dia e que também estão registrados na Tabela 5.4, 

um gráfico de pontos conectados por linhas - Figura 5.9 também foi elaborado. 

No 28º dia de cura o número de unidades experimentais ou paver testados 

nessa variável foi de 8 por tratamento. 

Observa-se que a resistência que as unidades experimentais ofereceram 

foi similar ao que foi registrado nos tempos de cura registrados no 7º e 14 º 

dias. 

O gráfico da Figura 5.10 indica que nas três etapas nas quais os testes 

de resistência a compressão das unidades experimentais foram realizadas, ou 

seja, no 7º, 14º e 28º dia de cura do cimento, a média de resistência da 

testemunha ou ausência de cinza foi menor que a média para o tratamento 5% 

e cinza. O gráfico também revela que com a incorporação de 10% de cinza o 

nível de resistência começa e diminuir e apresenta um comportamento de 
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diminuição da resistência para os outros dos tratamentos, ou seja, diminui para 

os casos de incorporação de 20 e 40% cinza na confecção do paver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Gráfico de dispersão da resistência à compressão (MPa) do paver 
segundo os tratamentos em estudos (porcentagem cinza) para o 
28º dia de tempo de cura do cimento 

 

Na Figura 5.10 a média da resistência a compressão por tratamento 

mensurado nos dias de cura do cimento dos 4 tratamentos e a testemunha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.10 – Média de resistência à compressão (MPa) do paver segundo os 

tratamentos em estudos (porcentagem cinza) 
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Efeito similar foi registrado no estudo realizado por Alcantara (2018) e a 

autora justifica que os resíduos de cinza possuem características favoráveis 

para absorver maiores proporções de água. O aumento no teor de água implica 

em menores resistências para traços com maior inserção de cinzas. 

Observamos que a na medida em que a quantidade de cinza foi 

incorporada ocorreu uma diminuição na resistência, com exceção do primeiro 

tratamento, como é possível observar nos Gráficos da Figura 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Média de resistência à compressão (MPa) do paver segundo os 
tratamentos em estudos para o 7º e 14º dias 

 

Também se observa na Figura 5.11 um aumento na média de resistência 

dos corpos de prova de cada tratamento no 14º dia de cura do cimento, quando 

comparada essa variável com a média resistência revelada no 7º dia. 

Os ensaios de resistência a compressão foram realizados nos 7º, 14º e 

28º dias de cura e estão registrados na Tabela 5.5. Não obstante, essa variável 

é de interesse no 28 dia de cura do cimento – Tabela 5.6, uma vez que a NBR 

9781 (2013), prevê os materiais cimentícios estão curados a partir dessa fase. 
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Tabela 5.5 – Tabela com os dados brutos dos testes de resistência à compressão 
mensurados em Mega Pascal (Mpa) no 28 dia de maturação dos corpos  

ENSAIOS 
TRATAMENTOS 

0% 5% 10% 20% 40% 

1 6,60 8,72 9,11 6,96 5,26 

2 6,99 9,42 8,20 6,89 5,48 

3 6,57 10,18 8,65 6,38 4,85 

4 6,91 8,49 8,70 6,74 5,16 

5 6,78 9,21 7,81 7,10 4,81 

6 6,50 9,81 8,11 6,82 5,03 

7 7,88 8,82 9,11 6,75 5,33 

8 7,50 9,47 7,84 6,48 4,81 

Média  6,97 9,27 8,44 6,77 5,09 

 

Na Figura 5.12, um Gráfico de dispersão para avaliar o comportamento 

dessa variável segundo os tratamentos em comparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Gráfico de dispersão da resistência à compressão (MPa) do 
paver segundo os tratamentos em estudos no 28º dia 

 
 

Outro resultado relevante e que observamos com base no Gráfico da 

Figura 5.13 é a variabilidade relativamente baixa entre os valores de resistência 

à compressão dentro de cada tratamento estudado. 
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Figura 5.13 – Gráfico da média da resistência à compressão (MPa) do paver 
segundo os tratamentos em estudos no 28º dia 

 

 

Este é um indício de que será possível a realização da Análise de 

Variância com os pressupostos de homogeneidade da variância e que é 

preponderante para avaliar estatisticamente a diferença de média entre os 

tratamentos estudados. Em outras palavras aplicar os testes de comparações 

de média para essa variável. Os dados da resistência à compressão, 

organizados em termos da média sinalizam os padrões mencionados. 

Os dados registrados na Tabela 5.6 descrevem a resistência à 

compressão dentro de cada tratamento em estudo. A média de resistência à 

compressão para a testemunha foi de 6,966 MPa enquanto para o tratamento 

5% de inserção de cinza foi de 9,265, a maior resistência registrada no estudo. 

É interessante analisar que este traço alternativo, assim como no estudo de 

Silva, Barroso e Cabral (2020) superam os valores do traço sem inserção. Isso 

indica que, no que tange ao traço utilizado pela empresa a substituição parcial 

do cimento por cinzas foi benéfica, porém ambas as amostras não atingem o 

mínimo exigido por norma. 
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Tabela 5.6 – Estatística descritiva da resistência à compressão segundo os 
tratamentos em estudo 

TRAT OBS MÉDIAS MED DESV P MIN MÁX Q1 Q3 

0% 8 6,966 6,845 0,488 6,500 7,880 6,578 7,373 
5% 8 9,265 9,315 0,573 8,490 10,180 8,745 9,725 

10% 8 8,441 8,425 0,525 7,810 9,110 7,907 9,008 
20% 8 6,7650 6,7850 0,2388 6,3800 7,1000 6,5450 6,9425 
40% 8 5,0913 5,0950 0,2568 4,8100 5,4800 4,8200 5,3125 

 
 

Os cinco traços apresentaram resultados insatisfatórios, alcançando 

apenas 26,486% da resistência a compressão que é o mínimo exigido pela 

norma brasileira. Os valores ainda se encontram abaixo dos valores mínimos 

aceitos para aplicação em locais característicos de tráfego leve (25 MPa). 

Destaca-se ainda que os estudos realizados por Soares et al. (2019) e 

Alcantara (2018) também apresentaram resultados inferiores aos limites 

normativos. 

A diminuição de resistência à compressão pela inserção de cinzas a 

matriz cimentícia foi observada em estudos desenvolvidos por Iacks et al., 

(2019). Esses autores incorporaram na mistura, cinzas de casca de arroz em 

duas proporções: 5 e 10%. Este estudo, que seguiu o traço padrão de uma 

empresa especializada em produzir blocos de concreto para pavimentação, teve 

resultados satisfatórios para o traço de referência, atendendo ao pressuposto 

da norma. Já para os traços alternativos, o resultado não foi o mesmo. A 

inserção de cinzas fragilizou a mistura fazendo que a resistência amplamente 

superior do traço sem adição ficasse abaixo dos padrões aceitáveis para tráfego 

pesado no traço de 5% e fora do limite aceitável para ambos os tráfegos no 

traço com maior índice de inserção de cinzas. 

Leal (2018) produziu blocos intertravados de concreto com 

características similares ao estudo e optou pelo agregado reciclado de 

construção civil. O trabalho supracitado não obteve resistência à compressão 

média superior ao recomendado por norma (35 Mpa) para o traço sem adição. 

O único traço com resistência à compressão superior ao estabelecido por 

norma é para o tratamento com 20% de inserção de resíduo à matriz.  

Segundo Silva, Barroso e Cabral (2020) a inserção de cinzas na matriz 

cimentícia, comumente implica em misturas com densidade inferior quando 
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comparado às misturas habituais. Ainda de acordo com os autores, um dos 

efeitos prováveis é a interferência nas propriedades mecânicas do concreto. 

Outra hipótese válida é o incremento de água na mistura conforme a 

porcentagem de cinza é inserida. De acordo com Iacks et al. (2019) e Alcantara 

(2018) as cinzas apresentam a propriedade de absorver maiores quantidades 

de água da massa e, esta característica faz com que as peças com maior 

substituição do aglomerante por resíduo “exijam” mais água para uma 

adequada textura. Com isso, aumenta o índice de vazios, diminui o volume de 

cimento e ainda impactam com a diminuição nos valores de resistência à 

compressão. 

Outra opção corresponde à compactação do concreto, Silva, Barroso e 

Cabral (2020) aconselham a utilização de máquina vibro prensa por possuir 

características próprias de que irão compactar o concreto mesmo em estado 

seco, quando for o caso. Os autores enfatizam ser este o processo mais 

adequado para produção de blocos de concreto. Na ausência da máquina em 

questão, utilizou-se uma mesa vibratória adaptada pela Stodulski Engenharia 

em seu processo de produção e paver que, apesar do tempo de compactação 

dos traços terem sido os mesmos, a compactação do concreto segundo os 

tratamentos pode ter compactado as peças de paver de forma não uniforme.  

Os coeficientes de variação calculados para cada conjunto de resistência 

a compressão dentro dos tratamentos indicam que houve pequena variabilidade 

dos dados em estudo. 

Na Figura 5.14 o Gráfico de pontos da resistência à compressão 

segundo os tratamentos em estudo indicam a variabilidade da resistência dentro 

de cada tratamento. O gráfico da Figura 5.14 permite visualizar e considerar 

previamente que a variabilidade dos dados de resistência em torno da média 

não é elevada. 

A baixa variabilidade dos dados é um indício de que houve boa 

condução/execução das atividades experimentais deste estudo é comprovada 

com o cálculo do Desvio padrão para cada conjunto de dados em cada 

tratamento – Tabela 5.7 
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Figura 5.14 – Gráfico os valores da resistência à compressão (MPa) do paver 

segundo os tratamentos em estudos no 28º dia 
 

Tabela 5.7 – Coeficiente de Variação dos dados de resistência a compressão 
registrados no 28º dia de cura do cimento 

TRATAMENTOS MÉDIA (MPa) DESVIO PADRÃO COEFICIENTE VARIAÇÃO 

0% 6,97 0,49 7,01 

5% 9,27 0,57 6,18 

10% 8,44 0,53 6,22 

20% 6,77 0,24 3,53 

40% 5,09 0,26 5,04 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa se alinham aos interesses da 

empresa Stodulski Engenharia, que tal qual registrado no estudo de Iacks et al. 

(2019) perceberam a necessidade em reavaliar os traços utilizados no processo 

de fabricação para que ocorra um incremento de resistência aos blocos 

produzidos. 

Silva, Barroso e Cabral (2020) afirmam que as cinzas podem não ser tão 

eficientes quando comparadas aos demais agregados e apresentam menor 

resistência que os materiais convencionais. Neste sentido, os resultados 

apresentados sugerem que a inserção de cinzas é benéfica até certo limite. 

O Gráfico boxplot para os tratamentos em estudo apresentado na Figura 

5.15, indica baixa variabilidade e um comportamento próximo a distribuição 
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simétrica para os tratamentos em estudo para todos os dados e, menor 

variabilidade nos tratamentos 20 e 40% de inserção de cinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Gráfico boxplot dos valores da resistência à compressão (MPa) 
do paver segundo os tratamentos em estudos no 28º dia 

 

Os Gráficos das Figuras 5.15 e 5.13 sugerem que as médias dos 

tratamentos são diferentes estatisticamente entre si, com exceção quando se 

compara a testemunha (ausência de cinza) na confecção do paver com os 

dados de resistência do tratamento 20% de cinza incorporada. 

Para avaliar se as médias de resistência a compressão registradas nos 

testes de laboratório com as unidades experimentais ou paver, com os dados 

do estudo realizamos uma Analysis of Variance – Anova, seguido de um Teste 

de hipóteses para verificar se há diferença significativa de médias para a 

variável Resistência à compressão segundo os tratamentos. Adotamos o nível 

de 5% de significância. Esse procedimento foi realizado para levar a efeito a 

análise da eventual diferença de médias entre os tratamentos. Convém 

enfatizar que o experimento realizado foi inteiramente ao acaso. 

 Estabelecemos como modelo para o experimento inteiramente ao acaso: 

 

iijiij Tey     

 
no qual i = 1, 2, ...,n e j = 1, 2, ... , m. 
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 No modelo proposto temos: 
 

Yij = Variável resposta: Resistência a compressão de paver 

i
  = média geral medida em Mega Pascal 

Ti = efeito tratamento – porcentagens de cinza 
eij = erro aleatório 

 

 Supomos que para o modelo em estudo os erros seriam ),0(~ 2Ne
iid

i
, ou 

seja, independentes, identicamente distribuídos, com distribuição normal, média 

zero e variância constante. Portanto os erros devem ser: 

 

 i)variáveis aleatórias independentes; 
 ii)identicamente distribuídos, com média zero e distribuição normal; 
 iii)homocedásticos, ou seja, possuem variância constante. 

 

As suposições do modelo serão verificadas com as devidas análises. Na 

Tabela 5.8, a Anova dos dados. 

Tabela 5.8 - Análise De Variância 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE PAVER 

CAUSA VAR. GL SOMA QUAD. QUAD. MÉDIO F VALOR P 

Tratamentos 4 83,518 20,8794 108,11* 0,000 
Erros 35   6,759   0,1931  

Total 39 90,277   

*O valor de F=109,11 indica que é altamente significante a diferença de médias 

 

 Para registrar/verificar a diferença significativa entre as médias de massa 

fresca segundo os tratamentos em estudo de acordo com os dados da Anova, 

uma vez que o valor de F da Anova é elevado, realizamos o Teste F, fixado o 

nível de 5%significância. 

 Para o teste F, as hipóteses: 

 

H0: as médias de resistência à compressão dos tratamentos são 
estatisticamente iguais 

Versus 

 
H1: as médias de resistência à compressão dos tratamentos são 

estatisticamente diferentes 
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 Decisão: 

 

O valor de F calculado na Anova é de 108,11 o que revela que há uma 

diferença altamente significante de médias. Como o valor de P da Anova é 

P=0,000<0,05%, rejeita-se H0 ao nível de 5% de significância. Logo, pelo teste 

F, conclui-se que, ao nível de 5% de significância, as médias de resistência à 

compressão do paver confeccionados com os tratamentos 0, 5, 10, 20 e 40% de 

cinza incorporada são estatisticamente diferentes. 

O teste F não revela se há tratamentos cujas médias dos tratamentos 

são estatisticamente iguais ou se todos são estatisticamente distintos a 

determinado nível de significância. Para verificar quais tratamentos diferem ou 

são iguais estatisticamente dois a dois é necessário realizar testes de 

comparação de médias. Neste estudo utilizaremos o teste de comparação de 

média de Fisher. 

É fundamental que seja realizada a Análise de Resíduos, ou seja, testes 

que permitam a verificação das suposições feitas ao Modelo. A respeito dessas 

verificações, Mucelin (2006) enfatiza que a submissão de um conjunto de dados 

a uma análise de variância e, consequente a realização do teste F para a 

comparação de médias entre tratamentos em estudo, somente deveria ser 

aplicada quando estiverem verificadas as pressuposições de independência, 

normalidade e variância constante (homocedastícia) do resíduos ou erros. 

 

 

 i)Suposição de que os erros são variáveis aleatórias independentes 

 

A verificação de que os erros são independentes é baseada na análise 

de um Gráfico de resíduos versus a ordem de coleta dos dados. Para que a 

independência seja sinalizada, a disposição dos pontos que retratam os erros 

registrados deve ser aleatória. Admite-se que os erros são independentes 

quando não se observa determinada tendência correlacional entre as variáveis 

do referido gráfico de resíduos com ordem de entrada dos mesmos. 



71 

403020100

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Ordem

R
e
sí

d
u

o
s 

(M
P

a
)

O Gráfico da Figura 5.16 indica que para os tratamentos em estudo, os 

erros são independentes, uma vez que estão dispostos aleatoriamente, ou seja, 

não seguem uma tendência de disposição, o que sugere a independência dos 

erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.16 – Gráfico dos resíduos versus ordem da resistência compressão 
 

 

 ii)Suposição de que os erros possuem distribuição normal 

 

Para verificar se os erros têm distribuição normal, realizamos um Teste 

Testes de Normalidade. Os testes que comumente são utilizados são os de 

Anderson-Darling, Ryan-Joiner que é similar ao teste de Shapiro-Wilker, teste 

de Kolmogorov-Smirnov. No Gráfico da Figura 5.17, o gráfico com o valor de P 

de Anderson-Darling. 

Subjetivamente, os erros próximos da reta indicam a normalidade dos 

erros. Para verificar essa normalidade com base nas informações do Gráfico da 

Figura 5.17 é necessário um teste de hipóteses, em que uma delas considera 

os erros com distribuição normal. Neste estudo, fixamos o nível de significância 

  = 5% e, portanto enuncia-se as hipóteses e toma-se a decisão pela 

normalidade ou não dos erros. 
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Figura 5.17 – Gráfico de normalidade dos erros de Anderson-Darling 
 

 
 Teste de Hipóteses: 

 

H0: Os erros dentro de cada tratamento têm distribuição normal; 

Versus 

 
H1: Os erros dentro de cada tratamento não têm distribuição normal. 

 
 
 

 Decisão 
 

Para decidir a respeito de aceitar ou rejeitar a hipótese de normalidade, 

deve-se observar o valor de P do teste e compará-lo ao nível de significância. 

Se o valor de P do teste seja maior ou igual ao nível de significância admite-se 

que os erros têm distribuição normal. Neste estudo, como o valor de P = 0,626 

e é maior que 0,05 (nível de significância), não se rejeita H0 ao nível de 5 % de 

significância, ou seja, os erros têm distribuição normal. 
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Se os intervalos não se sobrepuserem, os desvios padrão correspondentes serão significativamente diferentes.

 iii)Suposição de que os erros são homocedásticos, ou seja, possuem 
variâncias constante entre os tratamentos 

 
 

A homocedasticidade da variância pode ser verificada realizando um dos 

testes de homogeneidade existente na literatura. Entre eles há o de Levene e 

ou Bartlett. O pesquisador ainda pode fazer uso de outros métodos para 

verificar a homogeneidade; por exemplo, a homocedastícia pode ser 

considerada quando a variância maior de um tratamento não superar a menor 

em 3 vezes. 

No Gráfico da Figura 5.18, o gráfico gerado no software Minitab traz o 

valor de P, também utilizado para a verificação da suposição de 

homogeneidade da variância. 

Optou-se pelo Teste de homogeneidade de Levene. Como no teste de 

normalidade, a lógica do teste de Levene, consiste em comparar o valor de P 

com o nível de significância. Toda vez que o valor P for maior ou igual ao nível 

de significância, considera-se que os erros são homocedásticos, ou seja, têm 

variância constante dentro dos tratamentos, a determinado nível de 

significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Gráfico homogeneidade da variância – Teste de Levene 
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Ao nível de significância de 5%, e utilizando o Teste de Levene para a 

homogeneidade da variância, supõe-se as hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 Decisão: 
 

Como o valor de P do teste de Levene é 0,072 e, portanto, maior que o 

nível de significância que é de 0,05, conclui-se que os erros possuem 

homocedasticidade da variância a esse nível, ou seja, podem ser considerados 

como de variância constante dentro dos tratamentos em estudo. 

As três suposições feitas ao modelo foram verificadas, ou seja, os erros 

são independentes, possuem distribuição normal e são homocedásticos. 

Portanto, este estudo revela uma adequada condução experimental e que os 

tratamentos em avaliação influenciam significativamente na variável resistência 

a compressão do paver. 

Para avaliar quais das médias eram estatisticamente iguais e quais eram 

estatisticamente diferentes duas a duas, foram realizados os testes de Tukey e 

Fisher, cujos resultados foram equivalentes. Apresentamos na Tabela 5.9 o 

resultado do teste de Fisher. 

 

Tabela 5.9 – Teste de comparações de médias de Fisher 

TESTE DE COMPARAÇÃO DE MÉDIAS DE FISHER 

TRATAMENTOS N MÉDIA AGRUPAMENTOS 

5% 8 9,265 A 
10% 8 8,441      B 
0% 8 6,966            C 
20% 8 6,765            C 
40% 8 5,091                     D 

          Obs.: letras iguais significam médias estatisticamente iguais. 

 

O resultado do Teste de comparação de médias de Fisher registrado na 

Tabela 5.9 revela que as médias de resistência a compressão dos tratamentos 

H0: 𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3 = 𝜎4 = 𝜎5 

Versus 
 

H1: existe pelo menos um, com i= 1, 2, 3,4,5. 
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0 e 20% de inserção de cinza são estatisticamente iguais ao nível de 5% de 

significância. As demais, ou seja, as médias de resistência a compressão para 

5, 10, 40% de inserção de cinzas são estatisticamente diferentes a esse nível 

entre eles e entre a dos tratamentos 0 e 20% de inserção de cinza.  

Outro teste de comparações de médias importante é o Teste de Dunnett, 

o qual compara as médias dos tratamentos com a média da referência ou 

testemunha. Aplicamos este teste e o resultado foi o mesmo, o seja, a única 

média de resistência a compressão do CPs estatisticamente igual a média da 

resistência a compressão da testemunha (0% de inserção de cinza) ao nível de 

5% de significância foi a média de resistência a compressão do tratamento 20% 

de inserção de cinza. 

 

 

5.3 RESULTADOS DOS TESTES DE DETERMINAÇÃO DE ABSORÇÃO DE 
ÁGUA 

 

 

Este ensaio tem como objetivo determinar a absorção de água dos 

corpos de prova no estado endurecido, através da ascensão capilar, penetração 

de água e comparar a avaliar sua massa em relação ao estado seco. 

A absorção de água foi obtida conforme modelo metodológico explicito 

pela ABNT, NBR 9781 (2013), para o 28° dia de cura. Os resultados dos testes 

de absorção de água foram registrados na Tabela 5.10 e o Gráfico da Figura 

5.19. 

Na Tabela 5.10 o registro das massas e das médias de absorção de 

água dos blocos de concreto em cada um dos tratamentos em estudo. A média 

de absorção geral, entre todos os tratamentos é de 9,63%. 
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Tabela 5.10 – Tabela com os dados brutos dos testes de absorção de água 
mensurados em massa (g)  

% 
Cinza 

Exemplar 
M 

inicial 
M 

saturada 
M 

hidrostática 
M 

seca 

Absorção 
de água 

(%) 

Absorção 
média (%) 

0 

1 2379,9 2523,7 1437,2 2302,7 9,60 

9,38 2 2466,7 2619,4 1493,3 2397,1 9,27 

3 2443,9 2595,7 1456,2 2375,2 9,28 

5 

1 2366,8 2484,1 1393,1 2297,8 8,11 

7,96 2 2446,1 2550,5 1423,5 2363,5 7,91 

3 2430,7 2544,5 1432,2 2359,1 7,86 

10 

1 2392,4 2512,9 1392,4 2304,3 9,05 

9,02 2 2437,6 2562,6 1448,6 2351,9 8,96 

3 2392,2 2518,1 1406,3 2309,1 9,05 

20 

1 2398,5 2502,7 1392,7 2276,3 9,95 

9,99 2 2389,9 2491,5 1370,1 2264,6 10,02 

3 2289,3 2420,2 1325,1 2199,9 10,01 

40 

1 2240,7 2397,3 1295,6 2138,4 12,11 

11,08 2 2348,4 2492,3 1374,6 2232,4 11,64 

3 2340,7 2485,2 1365,4 2225,7 11,66 

 

A absorção média de água nos pavers segundo os tratamentos com 

inserção do resíduo de cinza - Figura 5.19 é inferior quando comparado ao 

tratamento de referência para os tratamentos com 5 e 10% de cinzas e, 

ligeiramente superior quando comparado aos tratamentos com 20 e 40% de 

cinzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Gráfico de absorção de água dentre os tratamentos 
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Os dados do Gráfico da Figura 5.19 revelam que entre o tratamento 5 

e 10% houve um aumento de 13,32% de absorção de água, ou seja, aumentou 

de 7,96 para 9,02. Entre o tratamento 10 e 20% um aumento de 10,75% de 

absorção de água, ou seja, passou de 9,02 para 9,99%. Entre o tratamento 20 

e 40% o aumento foi de 18,12% de absorção de água, ou seja, aumentou de 

9,99 para 11,80% de absorção de água. 

Para avaliar o comportamento da média de absorção da água nas 

unidades de pavers entre os tratamentos, elaboramos um Gráfico de dispersão 

entre as médias dessa variável em função dos tratamentos e, um modelo de 

regressão linear – Figura 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Gráfico de dispersão da média de absorção de água em função dos 
tratamentos 

 

O Gráfico da Figura 5.20 revela que quanto mais cinza mais absorção 

de água e, portanto, indica que deve oferecer menor resistência a compressão. 

A menor absorção de água das amostras está diretamente associada 

aos maiores valores de resistência das peças. Os tratamentos de 5 e 10% 

obtiveram menor absorção de água, ou seja, menor fragilidade das peças. 

Uma hipótese levantada por Silva, Barroso e Cabral (2020) e que pode 

ser considerada para explicar esses resultados é de que a quantidade de cinza 

utilizada como substituto de cimento em um estudo de argamassa pode 
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implicar no aumento da porosidade e, contribuir para o aumento na absorção 

de água. Na concepção de Salgado (2018), o fato da cinza em questão ser 

extremamente fina, similar ao cimento, ela preenche parcialmente os poros 

menores entre os agregados, e, portanto, não permite que sejam preenchidos 

os poros maiores dos artefatos de cimento. Isso implica em aumentar a 

porosidade e, consequentemente, o grau de absorção. 

Almeida et al. (2015) e Salgado (2018) relatam que, conforme ocorre a 

inserção de cinzas, com módulo de finura e área superficial inferior ao cimento, 

a relação a/c (água/cimento) pode ser alterada e, faz-se necessário adicionar 

mais água a mistura de modo que a trabalhabilidade da massa permaneça 

inalterada. Com base nos pressupostos destes autores, a inserção 

mencionada explicita e justifica o acréscimo de água para os tratamentos de 

20 e 40% que foi realizado nesse estudo. Em outras palavras, foi necessário 

inserir uma dosagem maior de água, (1,5L por traço a mais para cada um dos 

tratamentos 20 e 40% de cinza) de modo que a mistura continuasse com uma 

plasticidade equivalente e, pudéssemos confeccionar pavers de consistências 

similar para os 5 tratamentos. 

Aumentar a quantidade de água na confecção dos artefatos de 

cimento quando se utiliza um determinado traço, na concepção de Salgado 

(2018) pode favorecer o aumento da porosidade durante o período de cura e, 

consequentemente, aumentar os valores de absorção de água para os corpos 

com maior quantidade de agregado. Foi o que registramos para os CPs dos 

tratamentos com 20 e 40% de inserção de cinza, especialmente, quando se 

compara as médias de absorção de água à média de absorção do tratamento 

de referência (9,38%). Convém destacar que para os tratamentos 0, 5, e 10% 

não houve adição extra de água no processo de confecção dos blocos. 

Outra análise relevante do estudo é avaliar se ocorreu a correlação 

entre a resistência a compressão dos corpos de prova dentro dos tratamentos 

na medida em que esses corpos apresentaram maior absorção de água, ou 

seja, há correção entre resistência à compressão e absorção? Para levar a 

efeito essa análise, um gráfico de dispersão entre essas variáveis para que 

fosse possível observar a existência de tendência entre elas - Figura 5.21. O 
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Gráfico da Figura 5.21 indica que na medida em que os blocos apresentaram 

maior absorção de água a resistência à compressão diminuía. 

 

Figura 5.21 – Gráfico de correlação entre absorção de água e resistência à 
compressão 

 

Para avaliar e mensurar essa correlação negativa sugerida no Gráfico 

da Figura 5.21, um modelo de regressão linear foi gerado e o coeficiente de 

determinação do mesmo – Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 – Gráfico de correlação entre absorção de água e resistência à 
compressão, equação de regressão e R2 
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y = -0,0607x + 20,719 
R² = 0,8628 
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O modelo de regressão linear y = -0,0607x + 20,719 tem coeficiente 

angular negativo o que confirma o comportamento decrescente da variável 

dependente, resistência à compressão na medida em que a variável 

independente absorção de água aumenta. A taxa de variação é a derivada 

primeira e constante nesse caso de -0,0607. O Coeficiente de determinação R² 

= 0,8628 revela a “confiabilidade” do modelo de regressão em estabelecer 

previsão e calibração entre as variáveis em questão. Já o coeficiente de 

Pearson em módulo é de r = 0,9289 o que revela uma elevada correlação entre 

as variáveis resistência e absorção de água dentro dos tratamentos. 

A respeito desta correlação e o que dela decorre, Alcantara (2018) 

considera que a absorção de água está associada à durabilidade dos blocos, 

pois o volume de vazios existente compromete a taxa de permeabilidade das 

peças, ou seja, quanto mais permeável for o material, menor resistência as 

cargas solicitantes. 

A redução de resistência à compressão por inserção de resíduos foi 

observada por Iacks et al. (2019) quando os autores avaliaram a adição de 

cinzas de casca de arroz (CCA) em blocos de concreto de concreto para 

pavimentação e o traço com 10% de substituição apresentou valores 15,95% 

de absorção de água, mais de 50% acima do limite previsto por norma.  

Alcantara (2018) produziu blocos intertravados de concreto com 

características similares ao estudo e optou por cinzas de termoelétricas. O 

trabalho supracitado obteve absorção de água média inferior ao recomendado 

por norma para os traços de 0 e 10% respectivamente. Já para os traços com 

20, 30, 40 e 50% de cinza, a absorção foi superior ao estabelecido por norma 

brasileira.  

No que diz respeito as cinzas, uma hipótese a ser considerada é que o 

resíduo possa apresentar porosidade elevada e absorver mais água. Silva, 

Barroso e Cabral (2020) sugerem que alguns tipos de cinza possuem 

porosidade superior quando comparado aos agregados convencionais, 

consequência disso seria absorver mais água que até mesmo o concreto. 

Iacks et al. (2019) ainda sugerem que a cinza possua característica 

hidroscópica.  
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No que tange ao índice de vazios das peças o Gráfico da Figura 5.23 

representa os índices de vazio médios para cada tratamento.  

 

Figura 5.23 – Gráfico de índice de vazios médios. 

 

O índice médio de vazios dos corpos de prova dos tratamentos com 

inserção do resíduo de cinza, conforme Figura 5.23 é inferior quando 

comparado ao tratamento de referência para os tratamentos com 5 e 10% de 

cinzas e ligeiramente superior quando comparado aos tratamentos com 20 e 

40% de cinzas. A média geral, entre todos os tratamentos é de 19,79%. 

Segundo Alcantara (2018), o volume de vazios existente indica a 

permeabilidade das amostras, com isso, quanto maior a permeabilidade, maior 

a fragilidade da peça a base de cimento e, consequentemente, menor a 

resistência ao processo de eflorescência do pavimento. 

A ABNT, NBR 9781 (2013) indica que os corpos de prova devem 

apresentar uma absorção de água com valor médio ≤ 6,0%. Preconiza não 

admitir valores individuais ≥ 7,0%. Neste estudo registramos em todos os 

tratamentos, inclusive na matriz cimentícia plena, valores de absorção que não 

atenderam o que essa norma preconiza, ou seja, eram superiores ao máximo 

19,81 

16,78 

18,78 
20,25 

23,31 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0 5 10 20 40

ÍN
D

IC
E 

D
E 

V
A

ZI
O

S 
(%

) 

TRATAMENTOS 



82 

determinado pela norma de absorção de água em peças pré-fabricadas de 

concreto. 

Acredita-se que a absorção de água esteja correlacionada com o 

empacotamento das partículas, proporcionado pela cinza. Leal (2018) salienta 

que uma microestrutura mais compacta gera menor volume de vazios e como 

consequência, menor absorção de água, hipótese que não ocorreu no trabalho 

realizado por Leal e, portanto, ocorreu um aumento superior de absorção de 

água. 

 

 

5.4 INSPEÇÃO VISUAL E AVALIAÇÃO DIMENSIONAL  
 

 

Estes ensaios, ambos baseados na ABNT, NBR 9781 (2013) tem como 

objetivo comum, inspecionar a qualidade das peças, de modo que o lote 

produzido não apresente defeitos e as peças confeccionadas apresentem, 

arrestas uniformes e ângulos retos. Pequenas variações são admitidas, haja 

vista que quando se produz peças de cimento intertravados, via de regra, não 

obtém unidades iguais. 

Pela recomendação da ABNT, NBR 9781 (2013) a quantidade mínima 

de peças a serem avaliadas são 6 unidades. Entretanto para este estudo, 

foram separadas 8 peças para cada um dos tratamentos, as mesmas variáveis 

do ensaio de resistência à compressão, ao 28° dia de cura. Sob o lote de 

amostras, previamente identificados e separados entre si, foi realizada a 

inspeção visual das peças, que consiste na pesagem, verificação e 

mensuração das peças – Figura 5.24. 

Registramos no aspecto visual que não houve variação na coloração das 

amostras confeccionadas segundo os tratamentos em estudo. Isso se explica 

pela quantidade de massa de resíduos aplicada em cada traço e também pela 

cor do resíduo cinza aplicado ser de coloração muito similar ao aglomerante. 

Portanto, a quantidade de cinza utilizadas nos tratamentos não foi suficiente 

para influenciar na variação de cor das peças. Esta condição também foi 
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observada por Iacks et al. (2019) e Pinz et al. (2020) quando utilizaram a cinza 

de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Realização da avaliação dimensional das peças 

Fotografia: Carlos Alberto Mucelin (2020). 

 

 

Os dados obtidos na avaliação dimensional dos pavers estão registrados 

na Tabela 5.11, na qual se observa as medidas de comprimento (c), largura (l) e 

espessura (e) média das peças. 

Com os dados da Tabela 5.11 podemos observar e registrar que 

ocorreu a uniformidade dimensional. Ambos os tratamentos apresentaram 

comprimento médio de 199mm, largura média de 99mm e espessura média de 

60mm. Outro ponto importante é que a média de desvio padrão dos tratamentos 

é de menos de 1mm, ou seja, atende os limites do intervalo de confiança 

preconizados pela ABNT, NBR 9781 (2013), uma vez que preceitua para ambas 

as dimensões – ±3 mm. 
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Tabela 5.11 - Análise dimensional. 

 

TRATAMENTO 
(adição cinza) 

UNIDADE 
(mm) 

COMPRIMENTO 
(c) 

LARGURA 
(l) 

ESPESSURA 
(e) 

0% 
Média  199,98 99,94 5,91 

Desvio Padrão 0,021 0,068 0,064 

5% 
Média ) 199,99 99,99 5,95 

Desvio Padrão 0,015 0,015 0,083 

10% 
Média 199,99 99,98 5,90 

Desvio Padrão 0,011 0,032 0,097 

20% 
Média 199,98 99,99 5,80 

Desvio Padrão 0,017 0,013 0,078 

40% 
Média 200,00 99,99 5,90 

Desvio Padrão 0,022 0,014 0,060 

 

 

É relevante registrar que a uniformidade apresentada pelas peças tem 

relação com a uniformidade das formas, uma vez que todos os blocos da 

pesquisa foram moldados em formas geminadas, de mesma marca e dimensão 

(20cmx10cmx6cm) – Figuras 5.25 e 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 – Formas geminas de 20cm x 10cm x 6cm 

Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 
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Figura 5.26 – Unidades experimentais depois de retirada das formas 

Fotografia: Giorgia Baseggio Strieder (2020). 
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6.CONCLUSÕES 
 

 

O objeto de estudo desta pesquisa e principal contribuição da 

investigação foi a avaliação de viabilidade técnica e ambiental da incorporação 

de resíduos de cinzas na substituição parcial do aglomerante para a fabricação 

de blocos intertravados de concreto - pavers. 

Registramos quanto as variáveis dimensões e coloração das unidades 

de pavers confeccionados, pequenas variações e uma considerável 

uniformidade observada e registrada em todas as peças segundo os 

tratamentos estudados. 

A absorção média de água nas unidades de pavers confeccionados, de 

acordo com os diferentes tratamentos, revelou variação e aumento dessa 

variável em função da quantidade de cinza utilizada (tratamento). O aumento 

médio de absorção da água foi praticamente linear crescente em função dos 

tratamentos, ou seja, quanto maior a quantidade de cinza inserida maior a 

absorção de água nas unidades de pavers confeccionados. 

Quanto à média de resistência à compressão entre os tratamentos, 

todos os pavers apresentaram valores inferiores ao valor médio mínimo 

preconizado pela norma brasileira para essa variável. A incorporação de 5% de 

resíduos apresentou resultados superiores de resistência à compressão quando 

comparado aos valores do tratamento de referência (0%). Estaticamente e ao 

nível de 5% de significância os resultados de resistência à compressão 

apresentaram similaridade para o tratamento 20% e os pavers de referência. 

Para os tratamentos 5 e 10% registramos aumento de resistência a 

compressão, o que revela resultado importante para a utilização do resíduo em 

estudo. Já para o tratamento 40% registramos uma diminuição na resistência a 

compressão, o que já era esperado haja vista a diminuição do cimento na 

mistura da massa para a confecção dos pavers para este tratamento. 

Os resultados sugerem viabilidade técnica para a substituição parcial do 

aglomerante por resíduos de cinza. É imprescindível adequar o traço e a 

dosagem de inserção de resíduos e da quantidade de água na confecção das 

unidades de pavers, pois tais alterações indicam variações físicas significativas. 
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A adequada inserção de cinza, em porcentagens distintas, revelou ser uma 

alternativa eficiente para que as unidades de pavers possam ser utilizadas em 

vias com tráfegos variados. 

A análise da quantidade ou dosagem de cinza utilizada na confecção de 

pavers é importante e com aspectos ambientais favoráveis quando se considera 

fatores como a redução de custos de materiais na produção de pavers, o 

adequado processo de destinação dos resíduos industriais gerados e a 

diminuição do custo final do produto pesquisado. 

Conclui-se que este estudo revelou a potencialidade de reutilização da 

cinza como agregado para a produção de um novo produto, indicando uma 

alternativa ambiental e economicamente importante para o resíduo produzido 

pela unidade agroindustrial participante, uma vez que pode contribuir para a 

diminuição de impactos e de passivos ambientais negativos. 

Encerramos destacando a iniciativa da Cooperativa Agroindustrial Lar 

nos encaminhamentos para a realização da pesquisa, como forma de mitigar os 

impactos ambientais que a cinza gerada potencializa. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHO FUTURO 
 

 

É possibilidade de continuidade futura deste estudo, testar e 

caracterizar a utilização da cinza como composição da matriz cimentícia plena e 

no desenvolvimento de novos produtos ou artefatos de cimento. 

Também consideramos viável a continuidade do estudo com a alteração 

de tratamentos e processos da produção do paver, especialmente, com atenção 

aos dados recomendados pelas normas brasileiras em termos de parâmetros 

físicos. Sugere-se estudar o traço ideal e alterar e/ou comparar traços diferentes 

do que foi produzido e testado nesta pesquisa. Com base nos resultados 

apresentados, sugere-se ainda incorporar um aditivo à mistura visando a 

redução da absorção de água e o ganho de resistência. 

Analisar a variável de resistência à abrasão das amostras, fator 

primordial para obter o desgaste das peças ao longo do tempo, simulando 

talvez, pequenas áreas de calçadas ou faixas de tráfego. 

Também consideramos válida a hipótese de se analisar e executar 

análises econômico-financeiras entre o tratamento sem adição quando 

comparados aos tratamentos com adições de resíduo. 

Destaca-se ainda que o resíduo industrial cinza também pode ser 

avaliado como agregado para a produção de composto orgânico, associado a 

outros resíduos tais como esgoto industrial, esterco de suínos, estercos de 

frango de corte de granjas e, de esterco de galinha poedeira.  
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