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RESUMO

A preocupação com o grave problema da geração de resíduos na construção civil e na
indústria vem, cada vez mais, despertando a conscientização da necessidade de
adequar a destinação destes resíduos. Neste sentido, a utilização dos mesmos, na
construção civil se apresenta como uma boa alternativa. Este trabalho visa o
aproveitamento do resíduo da madeira (serragem) proveniente de uma indústria
madeireira, situada no município de Caçador – SC. Dessa forma, possibilita a redução
do consumo dos agregados minerais, de modo a contribuir para o desenvolvimento
sustentável. Este resíduo é considerado indesejável, tendo atualmente como única
opção de uso, sua queima. Com isto, este trabalho de conclusão de curso tem como
objetivo geral avaliar a possibilidade de utilizar o resíduo da madeira em substituição,
parcial, do agregado miúdo na confecção de bloco de concreto para vedação. Sendo
assim para obter os resultados, foram realizados ensaios no Laboratório de Solos e
Materiais da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), como caracterização
dos materiais, composição granulométrica, massa específica e unitária dos agregados,
absorção de água e ensaio de resistência à compressão. Todos os ensaios estão
apresentados na metodologia, assim como as normas que foram seguidas, para a
realização dos mesmos, para obtenção dos resultados e alcançar os objetivos. Foi
possível visualizar que os blocos com substituição de 10% e 15% obtiveram maior
absorção de água em comparação com os blocos de concreto convencionais que
apresentaram 5,91%, segundo a NBR 6136 (ABNT, 2016) os blocos vazados de
concreto devem atender ao limite de absorção de água menor que 10,0%, os blocos
confeccionados com 10% do resíduo demostraram absorção de água igual a 7,22%, já
os blocos de concreto com 15% apresentaram 9,03 %. Com respeito a sua resistência
à compressão, os traços com substituição do agregado miúdo tiveram resultados
negativos, demonstrando sua resistência abaixo do limite exigido que seria de 3,0 MPa
(NBR 6136, ABNT, 2016). Os blocos com 10% do resíduo da madeira apontaram aos
28 dias de sua cura média de 1,86 MPa, os blocos de concreto que continham 15% do
resíduo alcançaram 0,97 MPa e os blocos de concreto convencionais com média de
3,31 MPa. Sendo assim, foi demostrado que não é possível ser utilizado uma
porcentagem maior que 10% do resíduo da madeira na confecção de blocos de
concreto.

Palavras-chave: Blocos de Concreto. Resíduos. Serragem.

ABSTRACT

Concern about the serious problem of waste generation in construction and industry has
been increasing awareness of the adequacy and destination of waste. In this sense, the
use of the same, in the civil construction is presented as a good alternative. This work
aims at the use of wood products (sawdust) from a logging industry, located in the
municipality of Caçador - SC. In this way, it enables the reduction of the consumption of
aggregate minerals, in order to contribute to sustainable development. This product is
considered undesirable, having as a single use option, its burning. With this, the work
of conclusion of course has the general objective the possibility of using the method of
the current replacement, partial, aggregate, in the confection of concrete block for
sealing. In order to obtain the results obtained through tests in the Laboratory of Soils
and Materials of the University of Alto do Rio do Peixe (UNIARP), as characterization of
the materials, granulometric composition, mass of effect and aggregation of aggregates,
water absorption and resistance to compression. All the tests are methodically updated,
as well as the norms that were followed, for an accomplishment of them, to obtain better
results and objectives. You can have access to 5 5% blocks before the 5-day deadline
from 5.91%, according to NBR 6136 (ABNT, 2016). The water absorption limit of less
than 10.0%, the blocks made with 10% of crushing demolished the water absorption
equal to 7.22%, since the concrete blocks with 15% are 9,03%. With their compressive
strength, the tracings with the substitution of the aggregate were compared to the norm
NBR 6136 (ABNT, 2016), presenting an average of 1.86 MPa at 28 days, the blocks
with 10% of the residue of the wood, 0, 97 MPa or concrete blocks containing 15% of
the 28-day average block size of 3.31 MPa. Therefore, it has been demonstrated that it
is not possible to use as a percentage greater than 10% of the wood product in the
manufacture of concrete blocks.

Keywords: Concrete Blocks. Waste. Sawdust.
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1 INTRODUÇÃO
A construção civil, é uma área que vem sendo influenciada pela inovação em
técnicas, processos e materiais. Parte destas inovações está relacionada com o
emprego de diferentes tipos de matéria prima ou a modernização de métodos
existentes no mercado. No atual cenário, os custos envolvidos na construção estão
cada vez maiores, novas tecnologias desempenham papel significativo, buscando
maior eficiência, qualidade, gestão, aumento de produtividade e redução de custos,
sempre à procura da minimização dos impactos nocivos causados ao meio ambiente
tendo como base a reutilização de materiais, devido ao uso constante de recursos
naturais e energéticos.
A madeira, é um elemento fundamental na construção civil, sendo empregada
desde os primórdios. Na categoria de material de construção, é introduzida em um
conjunto de técnicas, econômicas e estéticas que raramente são encontradas em
outro material existente. Diante disto, em virtude do seu múltiplo aproveitamento, a
madeira tem sido utilizada na produção de uma grande variedade de artigos (BAUER,
2015).
Provindo da madeira, o pó de serra, também conhecido popularmente como
serragem, é um resíduo originário do processo onde a madeira é dividida em partes
menores, constituído por pequenas lascas de diferentes granulometrias, e que são
comumente obtidos em indústrias madeireiras. A geração deste resíduo é de grande
proporção, estima-se que uma serraria de porte médio designada a produzir 2 mil
metros cúbicos de madeira serrada mensalmente, seria capaz de gerar 78 toneladas
de serragem. No total, as serrarias do país produziriam 620 mil toneladas de serragem
por ano (FILHO, 2004).
Segundo Filho (2004), estes resíduos são vistos como indesejáveis, geralmente
ficam dispostos em montes nos pátios, sendo posteriormente são queimados ou
lançados em rios. Através disto pode se observar os variados danos causados ao
meio ambiente. Sabe-se que a combustão da serragem resulta na retirada de oxigênio
da atmosfera, na liberação de vapor de água e do gás carbônico, acirrando ainda mais
a poluição ambiental. Diante disto, é possível utilizar o resíduo da madeira na forma
de serragem para confecção de blocos de concreto?
Justificou-se a realização deste trabalho com base em dados da quantidade
disponível do resíduo gerado pela empresa madeireira, localizada na cidade de
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Caçador – SC, sendo 10 toneladas/dia de resíduo. A partir de suas características,
pode ser possível o seu uso no ciclo produtivo, a fim de utilizar parte do volume de
resíduo a ser descartado como forma de agregado miúdo em blocos de concreto para
vedação e economizar matérias-primas não renováveis e energia, de modo a
contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Os blocos de concreto são elementos versáteis e de fácil execução, os quais
vêm conquistando um espaço mais amplo na construção civil, sendo utilizados com
fins estruturais ou simplesmente para vedação, dependendo da resistência mínima à
compressão axial oferecida pelo bloco. Assim sendo, a norma NBR 6136
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2016) especifica as
características dos blocos de concreto para a execução de alvenaria com ou sem
função estrutural (SIQUEIRA; STRAMARI; FOLGUERAS, 2004).
Assim, esse trabalho tem por objetivo geral avaliar a possibilidade de utilizar o
resíduo da madeira (serragem) em substituição, parcial, do agregado miúdo na
confecção de bloco de concreto para vedação. Logo, os objetivos específicos são:

a) Caracterizar os materiais;
b) Estudo de Dosagem;
c) Realizar ensaios de compressão nos blocos de concreto;

Adotou-se a pesquisa experimental como metodologia, sendo que os ensaios
foram realizados no Laboratório de Solos e Materiais da UNIARP. Primeiramente, foi
realizada a caracterização dos materiais, sua determinação granulométrica, absorção
de água, determinação da massa específica, determinação da massa unitária, em
seguida o estudo de dosagem, confecção dos blocos de concreto, a caracterização e
absorção de água dos mesmos, e por fim, ensaio de resistência à compressão.
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2 DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa, é abordado o referencial teórico do bloco de concreto, bem como
os materiais empregados na realização dos ensaios e as normas.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Descrever os blocos de concreto de forma concisa, assim como abordar suas
propriedades, classificações e resistências e as características da madeira e o resíduo
da madeira.

2.1.1 Bloco de Concreto
O Bloco de concreto para alvenaria foi inventado pelos ingleses em 1832, em
formato maciço. O elemento vazado, como é concebido hoje, com furos com o objetivo
de diminuir seu próprio peso, foi patenteado pelos ingleses em 1850. No Brasil, a
utilização dos blocos de concreto destinados à alvenaria estrutural teve início no final
da década de 60, contudo existe evidências do emprego do bloco como vedação antes
deste período. Atualmente o bloco pode ser encontrado em todo o país sendo utilizado
como elemento de vedação e como estrutura por todos os segmentos da construção
civil (FERNANDES, 2015).
Os blocos de concretos são designados como unidades estruturais vazadas,
vibrocompactadas e produzidas por indústrias de pré-fabricação de concreto,
encontrados no Brasil com diversas geometrias e resistências à compressão. São
constituídos por uma mistura, adequadamente proporcionada, basicamente composta
de cimento Portland, agregados graúdos, agregados miúdos, água e dependendo das
exigências o concreto também poderá empregar outros componentes, tais como
inserção de aditivos para aumentar a coesão da mistura ainda fresca, minerais e
pigmentos (MOHAMAD, 2015).
Possuem uma gama de resistência que varia entre 4,0 MPa e 20 MPa. A
obtenção de resistência é conseguida pelo acréscimo no teor de cimento, pela carga
de compactação, pelo número de vibrações e pelo baixo fator água/cimento. Diversos
tipos e tamanhos de blocos são fabricados, com diferentes funções, os quais seguem
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as modulações de 7,5 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm, de acordo com a malha modular
definida no projeto. No assentamento dos blocos, são habitualmente manipulados
com as duas mãos, por motivo do seu peso, dificultando a aplicação simultânea da
argamassa pelo operador (MOHAMAD, 2015).
As condições gerais exigidas para padronização e qualidades das peças
determinam características tais como: classificação (local para os quais estão
destinados), materiais utilizados, dimensões das peças, forma de fabricação e cura,
aparência e textura. E as condições específicas apresentam requisitos quanto:
resistência à compressão, absorção, umidade, retração e tipologia (SIQUEIRA;
STRAMARI; FOLGUERAS, 2004).
Segundo a NBR 6136 (ABNT, 2016), o bloco vazado (Figura 1), é um
componente para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, sendo
vazado nas faces superior e inferior. São empregados quando a unidade possui área
líquida igual ou inferior a 75% da área bruta.

Figura 1 - Blocos vazados de concreto simples

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2016)

Ainda citando esta norma, ela especifica a diferença entre a área líquida e área
bruta do bloco de concreto:

a) Área Líquida: É denominada como a área média da seção perpendicular aos
eixos dos furos, sendo descontadas as áreas médias dos vazios;
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b) Área Bruta: É descrita como a área média da seção perpendicular aos eixos
dos furos, sem o desconto das áreas dos vazios.

Figura 2 - Diferença área bruta e área líquida

Fonte: Tauil e Nesse, (2010 apud PINHEIRO, 2018)

2.1.1.1 Blocos estruturais e de vedação

Os blocos têm como vantagem algumas variedades de tipos que podem ser
empregados em situações distintas; como os blocos estruturais, (Figura 3 a), que são
apropriados para fazer a sustentação das paredes que, neste caso, dispensa uso de
colunas de concreto, e também os de vedação, (Figura 3 b), somente utilizados para
fazer o fechamento das paredes, neste caso específico, existem as colunas de
concreto para sustentação (LEITE, 2012).
Segundo Corrêa (2016) os blocos de vedação são componentes, da alvenaria
sem função estrutural, sendo projetada para resistir basicamente seu próprio peso, já
a alvenaria estrutural vai além disto, devendo suportar outras cargas e ações.
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Figura 3 – Tipos de bloco de concreto
a- Bloco estrutural

b- Bloco de vedação

Fonte: Concreforte, [20--?].

2.1.1.2 Família dos blocos

A NBR 6136 (ABNT, 2016), conceitua a família dos blocos como o conjunto de
componentes de alvenaria que integram modularmente entre si e com outros
elementos construtivos. Os blocos que compõem a família, de acordo com suas
dimensões, são designados como bloco inteiro, ou seja, bloco predominante, meio
bloco, blocos de amarração L e T os quais são utilizadas nas intersecções de paredes,
blocos compensadores e blocos tipo canaleta, conforme Figura 4 e Figura 5.
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Figura 4 - Família dos blocos 14x39

Fonte: Tauil e Nesse, (2010 apud PINHEIRO, 2018)

Figura 5 - Família dos blocos 14x29

Fonte: Tauil e Nesse, (2010 apud PINHEIRO, 2018)

2.1.1.3 Classificação de uso

A NBR 6136 (ABNT, 2016) define os principais requisitos para a classificação
dos blocos vazados de concreto simples destinados à alvenaria com ou sem função
estrutural. As classificações gerais de uso das unidades são:

a) Classe A: Blocos considerados com função estrutural, destinados para o uso
em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo;
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b) Classe B: Blocos com função estrutural, destinados para o uso em elementos
de alvenaria apenas acima do nível do solo;
c) Classe C: Blocos com ou sem função estrutural, utilizados em elementos de
alvenaria acima do nível do solo.

Os blocos de concreto, especificados de acordo com esta norma, devem
atender, quanto ao seu uso, à classificação estabelecida na Tabela 1 a seguir, bem
como a espessura mínima de qualquer bloco, na qual as medidas permitidas são de
± 1,0 mm para cada valor individual (MOHAMAD, 2015).
Tabela 1 – Designação por classe, largura dos blocos e espessura mínima das
paredes dos blocos
Classe
Largura
Paredes
Paredes transversais
nominal (mm) longitudinais (mm)

A
B

C

190
140
190
140
190
140
115
90
65

32
25
32
25
18
18
18
18
15

Paredes
25
25
25
25
18
18
18
18
15

Espessura
188
188
188
188
135
135
135
135
113

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2016)

2.1.2 Materiais Constituintes do Bloco

Os materiais constituintes do bloco de concreto devem ser especificados e
utilizados de acordo com suas propriedades, para que o produto final esteja em
conformidade com as metas projetadas. O concreto deve ser constituído de cimento
Portland, agregados e água. Os cimentos devem ser normatizados e os agregados
podem ser areia, pedrisco, argila expandida ou outros tipos, desde que satisfaçam os
critérios referentes a cada um destes materiais (FILHO, 2007).
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2.1.2.1 Cimento Portland

O cimento utilizado no concreto é denominado cimento Portland. Trata-se de
um aglomerante hidráulico, ou seja, endurece sob a ação da água, e que, depois de
endurecido, mesmo submetido novamente à ação da água, não se decompõe mais.
É produzido pela moagem do clínquer, obtido através da calcinação e clinquerização
da mistura de calcário e argila. O cimento Portland consiste basicamente em silicatos
de cálcio hidráulicos, usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como
um produto de adição (PINHEIRO; CRIVELARO, 2016).
Segundo a Associação Brasileira De Cimento Portland – ABCP (2018), no
Brasil existem diversos tipos de cimento, sendo indicados para uso geral na
construção civil, mas são diferenciados conforme sua composição química por meio
de adição de outros materiais.
Dentre os compostos mais comuns estão as adições de gessos, os quais
auxiliam no aumento de tempo de pega, isto é, momento em que a pasta plástica do
cimento se torna não trabalhável. A escória que aumenta a durabilidade na presença
de sulfato, mas, quando em quantidades elevadas, pode diminuir a resistência, o filler
que

aumenta

a

trabalhabilidade

e

argila

pozolânica,

que

confere

maior

impermeabilidade ao concreto (ABCP, 2018)
Os componentes do cimento Portland são produtos originários de reações a
altas temperaturas e que estão desiquilibradas. Desse modo, estão em um estado de
energia elevado. Quando o cimento é misturado com a água, ocorre um processo de
hidratação em que consiste na ocorrência de reações simultâneas dos compostos
com a água. Estes compostos reagem para atingir estados estáveis de baixa energia,
e esse processo gera a liberação de energia na forma de calor. Assim, a reação que
conduz ao que chamamos de “pega e endurecimento do cimento” é exotérmica, em
outras palavras, conduz à elevação da temperatura da massa. O calor de hidratação
do cimento em tecnologia do concreto pode, muitas vezes, ser um problema, como no
caso de grandes volumes de concreto (PINHEIRO; CRIVELARO, 2016).
Diante disto, pode se dizer que a qualidade posterior desse aglomerante
depende da matéria prima utilizada, das adições posteriores à calcinação e do grau
de finura atingido na moagem, em que está relacionada com o tamanho dos grãos,
tratando-se de um fator responsável pela velocidade das reações de hidratação do
cimento e a influência na qualidade da pasta dos concretos (SIQUEIRA, 2004).
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2.1.2.2 Agregados para concreto

Agregados são materiais granulares sem formas e volumes definidos, de
dimensões e propriedades estabelecidas para o uso na construção civil. Os agregados
mais usuais são basicamente pedra britada, cascalho, areias naturais ou obtidas por
moagem de rochas. Os agregados juntamente com os aglomerados, especificamente
o cimento dão origem ao concreto. As propriedades dos agregados são fundamentais
na produção do concreto, pois interferem na aderência com a pasta de cimento
alterando a homogeneidade e a resistência do concreto (FILHO, 2007).
Os agregados são classificados de acordo com a origem, as dimensões de
suas partículas e do seu peso específico aparente. A classificação quanto à origem, é
dividida em naturais, encontrados como fragmentos ou resultantes da britagem de
rochas, e artificiais os quais são produzidos na indústria como a argila expandida e a
escória de alto forno. Com relação ao seu peso específico, os agregados podem se
classificar como leves, normais e pesados (BAUER, 2015).
De acordo com a dimensão de suas partículas, a NBR 7211 (ABNT, 2009) –
Agregados para concreto – Especificação, define o agregado na forma de agregado
miúdo e agregado graúdo. Ainda estabelece que escórias de alto forno, cinzas
volantes, argila expandida ou outros agregados, podendo ser leves ou não, podem
ser usados com a condição de que o produto final atenda aos requisitos físicosmecânicos definidos.
A dimensão dos agregados é de suma importância para garantir um bom
arranjo no concreto, de forma que se possa obter um material com menor índice de
vazios, melhorando assim suas propriedades físicas e mecânicas (FILHO, 2007).
Além do tamanho, da densidade e da forma dos seus grãos, os agregados
possuem influência benéfica quanto à retração e aumento da resistência ao desgaste,
pois os agregados com boa qualidade têm resistência superior à pasta do
aglomerante.
Este material, granuloso e inerte entra na composição das argamassas e dos
concretos, preenchendo 85% do volume e desempenha um papel importante, no
ponto de vista econômico reduzindo o custo da obra sem causar prejuízo à resistência
mecânica dos elementos das edificações (PINHEIRO; CRIVELARO, 2016).
Segundo a NBR 7211 (ABNT, 2009), os agregados devem ser compostos por
grãos de minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos, e não devem conter
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substâncias de natureza e em quantidade que possam afetar a hidratação e o
endurecimento do cimento, a durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual
externo do concreto. Recomenda-se que a dimensão máxima característica do
agregado não ultrapasse a metade da menor espessura de paredes de blocos.

2.1.2.3. Agregado miúdo

De acordo com Bauer (2015) considerada como material da construção civil, a
areia é o agregado miúdo. Geologicamente, é um sedimento clástico inconsolidado,
com grãos em geral quartzosos de dimensão em um intervalo definido (de 2 a 0,06
mm). A areia precisa ter grãos formados de material consistente, não
necessariamente quartzosos.
O agregado miúdo atualmente compreende, além dos materiais naturais, a
chamada areia artificial, produto resultante da britagem de rochas, normalmente
subproduto da produção de brita (BAUER, 2015).
A classificação dos agregados é normatizada pela NBR 7211 (ABNT, 2009) a
qual define o agregado miúdo sendo aqueles grãos em sua maioria, passem pela
peneira 4,75 mm e ficam retidos na peneira de malha 150 micrometros (µm). Ainda
assim, quando o agregado miúdo for composto ou resultante de duas ou mais origens,
as exigências desta norma devem ser consideradas proporcionalmente à presença de
cada um deles na mistura.

2.1.2.4 Agregado graúdo

A NBR 7211 (ABNT, 2009) define como agregado graúdo material cujos grãos
passam pela peneira de malha nominal 75 mm, e fiquem assim retidos na peneira
4,75 mm. Brita e Cascalho são exemplos são exemplos mais usuais como agregado
graúdo.
A brita ou pedra britada é o produto do processo de cominação de diversos
tipos de rochas, caracterizados por tamanhos nominais de grãos enquadrados entre
2,4 e 64 mm (BAUER, 2015). A brita é designada de fragmentos de rochas duras,
derivados de processos de beneficiamento, a britagem e o peneiramento de blocos
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maiores, extraídos de maciços rochosos como o granito, gnaisse, basalto, calcário,
em sua maioria com o auxílio de explosivos (PINHEIRO; CRIVELARO, 2016).
Os agregados graúdos naturais (seixos de rio), conhecidos como cascalho, são
sedimentos fluviais de rocha ígnea, inconsolidados, constituídos de grãos cujo
diâmetro em geral é superior a 5 mm, podendo ainda os grãos maiores alcançar
diâmetros até superiores a cerca de 100 mm (BAUER, 2015).
Não possuem ângulos e apresentam forma arredondada, o que acarreta um
aumento de fluidez da pasta por conta do menor atrito entre partículas do agregado.
Já os agregados britados caracterizam-se com menor fluidez, em razão do travamento
existente entre seus ângulos obtidos através do processo de britagem (PINHEIRO;
CRIVELARO, 2016).
Contudo, os concretos que contêm cascalho como agregado graúdo
apresentam, em igualdade de condições de traço, maior trabalhabilidade dos quais
são preparados com brita (BAUER, 2015).
Se faz necessário estudar tais propriedades do concreto com ênfase no
agregado graúdo, pois esta fração inerte representa cerca de 80% da composição do
concreto, e colabora principalmente para sua massa específica, seu módulo de
elasticidade e sua estabilidade dimensional (PINHEIRO; CRIVELARO, 2016).

2.1.3 Propriedades dos Blocos

É definido de acordo com a normalização brasileira dois tipos de blocos
destinados conforme sua aplicação, blocos estruturais e de vedação. Logo, os dois
tipos deverão apresentar as propriedades segundo a NBR 6136 (ABNT, 2016) e a
NBR 12118 (ABNT, 2013) – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria –
Métodos de ensaio que estabelecem as condições para aceitação desses blocos de
concreto (SANDES, 2008).
Os requisitos para avaliação dos blocos exigidos pela NBR 6136 (ABNT, 2016)
são:

a) Dimensões;
b) Resistência à compressão;
c) Absorção de água;
d) Retração linear por secagem.
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Ainda conforme a NBR 6136 (ABNT, 2016), os blocos de concreto devem
atender aos limites de resistência, absorção de água e retração por secagem
estabelecidos conforme a figura 6.

Figura 6 – Requisito para resistência característica à compressão, absorção e
retração

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2016)

Sendo assim:

a) A resistência característica à compressão é obtida aos 28 dias;
b) Os blocos confeccionados com agregado normal devem seguir as orientações
da NBR 9935 (ABNT, 2011);
c) Para os blocos fabricados com agregado leve consultar definição na NBR 9935
(ABNT, 2011);
d) No caso da retração o ensaio é facultativo.

2.1.3.1 Dimensões

De acordo com Mohamad (2015), os blocos de concreto devem apresentar as
dimensões estabelecidas no contrato entre o fornecedor e o comprador. Caso isso

28

não ocorra, tanto a modulação prevista na fase do projeto, como a racionalização do
processo construtivo poderão ficar comprometidas.
Conforme Mohamad (2015, p.15):
As unidades são especificadas de acordo com suas dimensões nominais, ou
seja, dimensões comerciais indicadas pelos fabricantes, múltiplas do módulo
M=10 cm e seus submódulos 2M x 2M x 4M (L x H x C). As unidades de
concreto são definidas a partir de suas dimensões nominais especificadas
pelo fabricante para largura, altura e comprimento (exemplo: 190 mm x 190
mm x 390 mm) e as reais verificadas diretamente no bloco (exemplo: 192 mm
x 193 mm x 393 mm).

As dimensões nominais dos blocos vazados de concreto, modulares e
submodulares, devem atender às dimensões constantes estabelecidos pela norma
NBR 6136 (ABNT, 2016) conforme a figura 7.

Figura 7 – Dimensões nominais

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2016)

2.1.3.2 Absorção de água

A absorção de água dos blocos está diretamente relacionada com a sua
densidade. Quanto mais denso for o bloco, menor será a taxa de absorção. Esta
absorção representa a quantidade de água absorvida pelo material seco com relação
a massa do material e representado em porcentagem. A densidade e a absorção de
água afetam a construção, bem como o isolamento térmico e acústico, a porosidade,
a pintura, a aparência, e qualidade da argamassa requerida. Para o caso de
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assentamento de unidades com alta absorção de água, é preciso utilizar argamassa
com maior retenção de água ou molhar levemente a superfície de assentamento do
bloco. Desse modo, evita-se a perda de trabalhabilidade, decorrente da absorção de
água pelos blocos (MOHAMAD, 2015).
Segundo Mohamad (2015, p.15):

A absorção média dos blocos para qualquer uma das classes de blocos de
concreto deve ser menor ou igual a 10%, quando o agregado constituinte do
bloco for de peso normal ou menor e igual a 13% (valor médio) ou 16% (valor
individual) para agregado leve.

Ainda assim, a NBR 12118 (ABNT, 2013) caracteriza a umidade relativa do
corpo – de – prova, o qual é a relação entre a massa de água no momento do ensaio
à compressão e a quantidade máxima absorvida pelo corpo – de – prova.

2.1.3.3 Retração na secagem

A quantidade excedente de água utilizada na preparação do bloco de concreto
permanece livre no interior da massa e posteriormente evapora. Esta evaporação
ocasiona forças capilares equivalentes a uma compressão isotrópica da massa,
gerando redução de volume (MOHAMAD, 2015).
A NBR 12118 (ABNT, 2013) especifica a retração por secagem como sendo as
variações da dimensão longitudinal do corpo – de – prova devido à secagem a partir
de uma condição saturada até a condição de equilíbrio dimensional e de massa, sob
condições de secagem acelerada padronizadas.

2.1.3.4 Resistência à compressão

A resistência à compressão é considerada a principal característica da unidade
para o uso em alvenaria estrutural (MOHAMAD, 2015). A resistência deve atingir os
requisitos mínimos da norma específica, NBR 6136 (ABNT, 2016), bem como as
devidas exigências do projeto estrutural.
A partir deste pressuposto, a NBR 12118 (ABNT, 2013), define como
resistência à compressão a relação entre a carga de ruptura e a área bruta do corpo
– de – prova quando submetido ao ensaio de compressão axial.
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2.1.4 Fatores que Influenciam no Desempenho do Bloco

As características mecânicas dos blocos dependem da consistência de
moldagem, método de cura a ser utilizado, o tempo de adensamento, assim como a
composição granulométrica dos agregados e o teor de água e cimento. Os quais são
os principais fatores que influenciam na qualidade dos blocos (MOHAMAD, 2015).

2.1.4.1 Consistência na moldagem

Segundo Sandes (2008) a consistência de moldagem varia em função do
método de moldagem empregado. Essa consistência, assim como o tempo de
adensamento, deve então permitir uma boa moldagem e consequentemente um bom
manuseio do bloco na desforma.
Para conseguir uma boa consistência de moldagem deve-se ajustar os traços
até que se obtenha uma mistura com boa trabalhabilidade (SOUZA, 2001 apud
SANDES, 2008, p.17).

2.1.4.2 Cura

Curar os blocos significa proporcionar condições adequadas de umidade e
temperatura para a hidratação do cimento e o desenvolvimento da resistência do
concreto (FERNANDES, 2015).
São basicamente curados ao ar ou em câmera úmida com algum tipo de
aquecimento, no âmbito de acelerar a cura. O processo de cura adotado deve
assegurar a obtenção de um concreto consideravelmente compacto com o abatimento
igual a zero e homogêneo. Em cura normal, levam, aproximadamente, um mês para
obter resistência estrutural. Quando curados a vapor, esse tempo pode ser reduzido
para três dias. Devido aos dos problemas de retração, os blocos só podem ser usados
em construções após o prazo de 14 dias (MOHAMAD, 2015).
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2.1.4.2.1 Cura natural

Na cura ao ar do concreto não há cuidados especiais para evitar a evaporação
prematura da água. Recomenda-se somente que os blocos permaneçam protegidos
do vento e da insolação direta, no mínimo durante os primeiros dias (MEDEIROS,
1993 apud PALMA et al., 2012).
A cura natural é muito utilizada em situações onde as exigências de
desempenho para os blocos são menores e as condições climáticas favorecem o
imediato endurecimento do concreto como clima quente, grande incidência de vento
e baixa umidade relativa do ar (TANGO, 1994 apud PALMA et al., 2012).

2.1.4.2.2 Cura térmica
A cura térmica é feita em câmaras que mantêm o concreto em altas
temperaturas com atmosfera saturada de vapor. A cura térmica colabora para a
otimização do traço ao mesmo tempo que garante a umidade necessária ao concreto,
assim acelerando a velocidade de ganho de resistência através do aquecimento
(CAMARINI; CINCOTTO, 1995 apud PALMA et al., 2012).

2.1.4.3 Tempo de adensamento
O tempo de adensamento, está diretamente ligado ao adensamento, mais
especificadamente, sendo a mistura do concreto nos moldes, no qual permite o
preenchimento dos vazios existentes, diminuição do excesso de água presentes no
interior da massa, através deste processo se obtém um concreto denso e compacto.
Sendo assim, a mistura tem influência significativa na resistência e permeabilidade
dos blocos (SANDES, 2008).
Na prática o tempo de adensamento é estabelecido em função de critérios
diretamente relacionados às propriedades do bloco após a desmoldagem. Este tempo
é considerado o mínimo necessário para que se tenha total preenchimento e
adensamento do concreto nos moldes, adequado aspecto dos blocos e resistência
dos mesmos no manuseio logo após a desmoldagem, desse modo atendendo aos
critérios estabelecidos (FILHO, 2007).
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2.1.4.4 Composição granulométrica

A composição granulométrica é a distribuição das porcentagens relativas das
partículas de determinadas dimensões que compõem o agregado, é necessário
escolher a melhor granulometria dos agregados. Essa característica é importante
porque para se obter uma melhor compactação deve-se combinar agregados em
proporção e granulometria adequada (SANDES, 2008).
Conforme Medeiros (1994 apud SANDES, 2008) a resistência à compressão
dos blocos de concreto depende do grau de compactação da mistura e este grau está
diretamente relacionado com a granulometria dos agregados.
Um outro aspecto que deve ser observado é o formato e granulometria das
partículas de madeira trituradas. Agregados graúdos com formato lamelar provocam
um aumento no consumo de água, favorecendo a retração e a perda da resistência
mecânica (GÓES; ASSUNÇÃO, 2015). Além do mais, é importante realizar a
caracterização granulométrica definida pela NBR 7211 (ABNT, 2009).

2.1.4.5 Teor água e cimento

Segundo o Clube do Concreto (2013) a relação água/cimento é o parâmetro de
maior relevância na composição do concreto. Esta relação tem influência na
resistência do concreto, na durabilidade e na retração.
O teor de cimento tem forte influência na rigidez dos blocos, entretanto não
ocorre o mesmo quanto a resistência à compressão. E a relação água cimento não
afeta a resistência à compressão dos blocos, porém a quantidade de água modifica a
aparência e textura dos blocos. Já o grau de compacidade tem grande influência na
resistência dos blocos em função da quantidade de água (SANDES, 2008).

2.1.4.6 Processo produtivo dos blocos de concreto
Em suma, o procedimento de fabricação dos blocos consiste basicamente na
moldagem do concreto de consistência rija em moldes com dimensões pré-definidas
do bloco, logo após são compactados e vibrados por máquinas semiautomáticas ou
automáticas, depois deste processo são levados para cura e armazenagem até o
momento da entrega (FILHO, 2007).
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Na fabricação dos blocos de concreto é utilizado dosagem de concreto com
consistência seca para que estes, após o adensamento mediante compactação,
possam ser desmoldados rapidamente, dessa forma possibilitando a reutilização
imediata do molde. A coesão deste concreto no estado fresco é de suma importância
em razão à sua consistência rija, o que impede que os blocos recém moldados sofram
variações dimensionais durante as operações de transporte posteriormente a
fabricação, cura, etc. (FILHO, 2007).
Conforme a NBR 6136 (ABNT, 2016) os blocos devem ser fabricados e curados
por processos que garantam a obtenção de um concreto homogêneo e compacto, de
modo a atender as exigências desta Norma. Assim como, devem possuir arestas vivas
e não devem apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam vir a
prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e a durabilidade da construção,
e com isso não sendo permitido qualquer reparo que oculte defeitos eventualmente
existes no bloco.

2.1.4.7 Vantagens e desvantagens dos blocos de concreto
Segundo Leite (2012) um fator muito significativo que deve ser levado em conta
é o potencial da utilização dos blocos de concreto e a análise do benefício do uso
deste material em substituição de elemento da alvenaria. Dentre as vantagens e
desvantagens pode-se citar:

Vantagens:

a)

Medidas mais uniformes;

b)

Economia de material, já que a parede com blocos de concreto é mais plana
que a do bloco cerâmico;

c)

Dispensa o chapisco e o revestimento de argamassa em alguns casos;

d)

Possibilidade de se pintar diretamente sobre o bloco ou deixá-lo aparente;

e)

Podem ser produzidos com diferentes formas, cores e texturas;

f)

Redução de tempo da obra;

g)

Economia no valor da obra;

h)

Utiliza-se menos blocos por m², cerca de 12,5 blocos por m² ao invés 25,0
blocos cerâmicos.
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i)

Tubulações embutidas sem corte de alvenaria;

j)

Possuem a maior resistência entre todos.

Desvantagens:

a)

Menor conforto térmico;

b)

Necessita de mão - de - obra especializada;

c)

Contribui com o aumento do peso da estrutura;

d)

Maior absorção de água.

2.1.5 A Madeira
A madeira, por ser um material extraído da natureza, apresenta característica
heterogênea e anisotrópica, além de possuir grande variabilidade dentro de uma
mesma espécie e até mesmo em uma mesma árvore. Essa variabilidade acontece,
segundo Parchen (2012), porque a madeira tem a característica de possuir um
complexo conjunto de elementos celulares, que ao se unirem formam tecidos vegetais
que apresentam funções bem definidas, que terão diversos destinos ao longo da vida
da árvore.
Ela sempre representou um papel importante na indústria da construção civil
para o desenvolvimento da sociedade mundial desde os primórdios até os dias atuais.
Nos países como Estados Unidos, Japão e Canadá, a madeira é intensivamente
utilizada em construções unifamiliares, e as técnicas construtivas são continuamente
aprimoradas. Isso se deve ao fato de que nesses países já é evidente a ideia de que
a madeira possui a propriedade de ser uma fonte renovável de matéria-prima para a
construção civil (GÓES; ASSUNÇÃO, 2015).
Já no Brasil é comumente utilizada na construção civil por meio de fôrmas para
concreto escoramentos, peças estruturais, revestimentos de pisos, paredes e forros,
esquadrias e painéis. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE
(2014), a utilização da madeira apresentou crescimento médio de 3% ao ano. (GÓES;
ASSUNÇÃO, 2015)
No entanto, observa-se que os resíduos gerados no processo de
beneficiamento da madeira não recebem a devida valoração e destino adequado,
apesar de representarem cerca de 30% de toda a madeira produzida. Esses resíduos
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frequentemente são queimados para geração de calor em caldeiras e fornos e apenas
uma parte é utilizada na fabricação de móveis e forração de pisos em currais (GÓES;
ASSUNÇÃO, 2015).
Conforme Lima (2009), a mistura de fibras ou partículas de vegetais como
madeira é antiga e na atualidade tem se feito o mesmo, na fabricação de compósitos
de madeira e cimento Portland.
Estudos envolvendo esse contexto ganham força principalmente pelas
características de grande interesse na construção civil, dentre elas a baixa densidade,
resistência ao fogo e à degradação proporcionadas pelo envolvimento da matriz
cimentícia no agregado madeira (GÓES; ASSUNÇÃO, 2015).

2.1.5.1 Espécies da madeira

Segundo o Centro de Inteligência em Florestas – CI Florestas (2008) o gênero
Pinus é pertencente à ordem Coniferae, do grupo das Gymnospermae. Sua área de
ocorrência natural vai da região polar até os trópicos, englobando os continentes da
Europa, Ásia, América do Norte e Central, não ocorrendo naturalmente na América do
Sul. Dentre as espécies mais plantadas no Brasil encontram-se: O Pinus taeda, O
Pinus elliottii.
Possuem características como folha acicular, com estruturas que diminuem as
perdas de água para o ambiente. A identificação das espécies é feita com a análise
da disposição das acículas, número e coloração destas, forma e cor das sementes e
formato e tipo de abertura do cone, sendo difícil a identificação devido às suas
semelhanças botânicas, mas com prática e convívio pode ser realizado com maior
facilidade (CI FLORESTAS, 2008).
O Pinus Elliottii é uma árvore de rápido crescimento e, apresenta uma elevada
rentabilidade e qualidade para extração de resina. Com densidade compreendida
entre 0,50 e 0,56g/cm3 em idade adulta, a madeira pode ser utilizada para
construções leves ou pesadas, construção de barcos, produção de laminados,
compensados, chapas de fibras e de partículas e produção de celulose de fibra longa.
É considerada excelente para a produção de resina (MENDES, 2017).
O Pinus taeda é conhecido como: o pinheiro-amarelo, pinheiro-rabo-de-raposa,
pinheiro-do-banhado, pinos, pinho-americano. Por apresentar uma densidade entre
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0,47 e 0,51g/cm3 a madeira é utilizada em construções leves ou pesadas, na
produção de laminados, compensado, chapas de fibras e de partículas e na produção
de celulose de fibra longa. A espécie não é boa produtora de resina (MENDES, 2017).

2.1.5.1.2 Resíduos da madeira

Os resíduos industriais de madeira são subprodutos do processamento
mecânico das toras de madeira sólida. Durante o corte e descasque, processamentos
de desdobro, desengrosso, serragem e acabamento, há a geração de vários tipos de
sobras sólidas (TEIXEIRA, 2005).
Segundo Quirino (2003 apud BIJOS; ZANATTA, 2017), resíduo é tudo aquilo
que resta de um processo de exploração ou produção, de transformação ou utilização.
Sendo também considerado toda substância, material ou produto destinado por
seu proprietário ao abandono. O resíduo de madeira, por ser composto de lignina e
celulose em sua maior parte é classificado como um resíduo ligno-celulósico que pode
ser reciclado, reutilizado como matéria-prima em um processo diferente daquele de
origem.
Os resíduos ligno-celulósicos geralmente apresentam baixa densidade,
elevado teor de umidade e são dispersos geograficamente, concentrando-se
principalmente nas indústrias de processamento de madeira, encarecendo a coleta e
o transporte e dificultando o aproveitamento energético (QUIRINO, 2003 apud BIJOS;
ZANATTA, 2017).
Os resíduos, para Quirino (2003 apud BIJOS; ZANATTA, 2017), apresentam,
na maioria das vezes, uma grande diversidade de formas e granulometria variada,
portanto, uma característica bastante comum dos resíduos é a heterogeneidade.
Teixeira (2005) classifica os resíduos da madeira de acordo com o ensaio de
peneiramento, no estudo, como: descartes sendo, as partículas grosseiras, composta
de lascas e maravalhas com dimensões grandes e de restos de pontas, casca e palha;
grosso, formado de lascas e maravalha, ásperas e rijas ao toque; médio no qual
constitui o material com fase entre granulosa e fibrosa, basicamente composto de
lascas menores, maravalhas e raspas ásperas ao toque, e por último o fino, material
granuloso, desde o pó fino como talco até grãos com estrutura similar à farinha de
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mandioca, e ainda partículas fibrosas, macias e maleáveis ao toque. A figura 8
demonstra está classificação.

Figura 8 - Classificação granulométrica dos resíduos

Fonte: Teixeira, 2005

Habitualmente, estes resíduos são dispostos em silos expostos ao tempo ou
em terrenos nas cercanias do setor produtivo. Este tipo de armazenamento ocasiona
à degradação do resíduo pelo encharcamento por água de chuva ou apodrecimento
por agentes biológicos (TEIXEIRA,2005).

2.1.5.1.3 Propriedades dos resíduos relacionados ao concreto

Para realizar a aplicação da madeira na construção civil, é fundamental
conhecer suas propriedades físicas e mecânicas, para então, proceder corretamente
quanto ao seu uso, fazendo aproveitamento de forma mais eficaz (BIJOS; ZANATTA,
2017).
Segundo Gazola (2007, apud BIJOS; ZANATTA 2017), o cimento atua como
aglomerante, unindo os agregados e proporcionando características físico-mecânicas
de resistência e durabilidade, no tempo que a madeira tem como função de aumentar
a resistência à flexão, diminuir a densidade e melhorar outras propriedades como o
isolamento térmico e acústico dos blocos de concreto.
A madeira por suas características físico-químicas ganha importância no
aspecto de condutibilidade térmica, visto suas boas características de retenção de
calor, favorecendo o interior dos ambientes quando submetidos a temperaturas
externas que causam desconfortos térmicos aos usuários. De forma geral a madeira
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possibilita melhores controles de temperatura nos ambientes (BIJOS; ZANATTA,
2017).
Com relação ao isolamento acústico, Moreschi (2012 apud BIJOS; ZANATTA
2017) conclui que devido à baixa massa especifica da madeira, paredes simples
construídas desse material apresentam isolamento acústico deficiente. Quando
associados ao concreto os índices de isolamento acústico são melhores do que
quando comparados com paredes simples de madeira.

2.1.5.1.4 Vantagens da utilização das fibras da madeira

As vantagens acarretadas pela utilização das fibras favorecem a produção de
componentes relativamente esbeltos (leves) resultando um bom desempenho
mecânico correspondente a elevada absorção de energia, como por exemplo quando
solicitado a esforços dinâmicos, bom isolamento termo acústico, além da
imprescindível viabilidade econômica (SAVASTANO; AGOPYAN, 1998 apud SILVA,
2005).
Mais precisamente, pode-se considerar, que as principais vantagens no uso
dos compósitos biomassa vegetal – cimento são:

a) Disponibilidade de matéria-prima renovável em grandes quantidades;
b) Baixa massa específica;
c) Bom isolamento termo acústico;
d) Impermeabilidade;
e) Boa resistência à agentes degradantes;
f)

Resistência mecânica.

No âmbito ambiental também são encontradas algumas vantagens, segundo
Góes e Assunção (2015) os agregados oriundos de fontes renováveis, como a
madeira, para uso na construção civil se tornam importante no sentido de contribuir
para a redução do consumo de agregados minerais e cimento. Sabe-se que tanto a
areia como a brita são agregados extraídos da natureza sem a possibilidade de
reposição, e embora ainda existam muitas jazidas de exploração desses recursos,
entende-se que no futuro haverá a necessidade de encontrar novos materiais

39

renováveis em substituição parcial aos minerais, evitando assim a escassez dos
agregados.
Outro aspecto que se destaca que com a utilização de resíduos gerados pelo
beneficiamento da madeira, os quais atualmente não encontram uma valoração
adequada, tendo como destinação a queima para geração de calor em caldeiras e
fornos. Além disso, a fabricação do compósito madeira-cimento não requer a queima
dessa madeira, o que proporciona uma mistura limpa e sem emissões de gases
poluentes na atmosfera (GÓES; ASSUNÇÃO, 2015).
Entende-se que a escassez dos agregados minerais da natureza pode tornar a
extração dos materiais um processo muito complicado e com custos mais altos,
contribuindo futuramente para o aumento significativo do valor de produção de blocos
de concreto. A partir desse conceito o uso da madeira como agregado pode contribuir
para o equilíbrio desses custos, e a obtenção de um produto renovável (GÓES;
ASSUNÇÃO, 2015).
Parchen (2012), ainda ressalta que pode proporcionar ainda um material de
simples obtenção, e custo baixo de produção, movimentando o trabalho e renda
através da cadeia produtiva, que pode ser aproveitado em projetos de interesse social,
para a construção de residências voltadas para famílias de baixa renda.

2.1.5.1.5 Desvantagens da utilização das fibras da madeira

Segundo Beraldo e Carvalho (2000) a maior desvantagem encontrada está na
incompatibilidade química entre a biomassa vegetal e o cimento. A constituição
química da biomassa devido à presença de açúcares, resinas, fenóis e amido, pode
afetar de forma adversa a hidratação do cimento. Porém, se destacam outras
desvantagens como:

a) Tempo de início de pega muito longo, o que diminui a produtividade no canteiro
de obras;
b) Durabilidade reduzida da biomassa vegetal na matriz: as partículas vegetais,
ao longo do tempo e sob a influência do meio alcalino, se desintegram, gerando
espaços vazios e, consequentemente, diminuindo a resistência mecânica do
material;
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c) Presença de eflorescências.

Contudo, estas desvantagens não inviabilizam a utilização do resíduo. Pois, é
possível minimizar ou até mesmo evitar os efeitos da incompatibilidade física através
de tratamentos físico-químicos aplicados sobre as partículas vegetais.

2.1.5.2 Tratamento e proteção das fibras

A serragem pode substituir o agregado mineral na produção de materiais
baseados em cimento. No entanto, algumas vezes, compósitos fabricados a partir de
partículas de madeira e cimento Portland apresentam problemas pelo fato de algumas
madeiras serem muito inibitórias à reação do cimento (BERALDO; CARVALHO,
2000).
Segundo Rocha (2004 apud SILVA, 2005) a madeira possui componentes
como hemicelulose, açúcares, taninos e lignina que podem afetar a cura e a
resistência mecânica do produto final de compósitos a base de cimento-madeira. Cada
constituinte da madeira comporta-se de uma forma diferente em presença de cimento.
É então necessário fazer algum tipo de tratamento ou proteção das fibras com
impermeabilizantes (SILVA, 2005).
Para melhor compatibilização entre o cimento e a madeira, sugere se que
sejam feitos alguns tratamentos. São os tratamentos químicos que através da
impregnação da madeira por material quimicamente idêntico ou similar aos extrativos,
tem como a finalidade de dificultar o acesso da água de amassamento ao interior da
madeira. E também os tratamentos físicos que por sua vez são feitos a partir da
compressão do resíduo para maior estabilidade dimensional, maior compacidade e
maior massa específica. A lavagem com água ou outros solventes é um tipo de
tratamento físico. Pode-se ainda fazer a aceleração da pega através da aditivação da
mistura de cimento com aditivos modificadores de pega visando minimizar os efeitos
extrativos da madeira.
Um dos possíveis tratamentos das fibras consiste na lavagem da fitomassa
através da imersão das partículas vegetais em soluções aquosas. Esta lavagem
permite eliminar parcialmente as substâncias nocivas à pega do cimento. A eficiência
do tratamento depende, igualmente, da duração e temperatura do mesmo, assim
como do pH da solução. Deve-se, no entanto, evitar tratamentos severos, pois podem
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acarretar alterações consideráveis na fitomassa, podendo até mesmo causar um
aumento da incompatibilidade química com o cimento (BERALDO e CARVALHO,
2000).
A escolha do mesmo deve ser feita baseando-se no uso da peça a ser fabricada
ou da disponibilidade tecnológica (SILVA, 2005).

2.1.5.3 Combinação concreto e resíduo da madeira
Para a verificação da possibilidade de utilização, inicialmente deve-se observar
a resistência mínima para a finalidade, determinada por ensaios de corpos – de –
prova variando o traço de concreto conjuntamente com a parcela de serragem. Os
estudos relacionados à resistência de peças combinadas de concreto e serragem
podem ser avaliados de acordo com a granulometria dos resíduos de madeira,
podendo variar de acordo com a aplicabilidade, visto que existe uma grande variação
no formato das partículas do pó de serra. Outros pontos importantes a serem
analisados são as boas características da madeira na retenção de ruídos e energias
térmicas, que possivelmente tendem a somar nas peças onde são empregadas
(BIJOS; ZANATTA, 2017).

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

A metodologia proferida no presente Trabalho de Conclusão de Curso, se
configura em qualitativa e quantitativa, e objetivou a realização de ensaios
laboratoriais previstos em normas técnicas brasileiras (ABNT) do bloco de concreto
com uso do resíduo da madeira dos Pinus Elliottii e Taeda em substituição ao
agregado miúdo.

2.2.1 Materiais

Para preparação do concreto, faz-se necessário uma mistura de todos os
componentes, proporcionada por uma combinação entre distribuição granulométrica
adequada dos agregados, umidade ótima da mistura e consumo equilibrado de
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aglomerante. Logo, serão apresentados os materiais que compõem o bloco de
concreto.

2.2.1.1 Cimento Portland

O cimento empregado no presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi o
cimento CP V – ARI, sendo constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio
hidráulicos, ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade necessária de uma
ou mais formas de sulfato de cálcio. Pode conter também materiais carbonáticos de
acordo com teor especificado pela NBR 5733 – Cimento Portland de alta resistência
inicial (ABNT, 1991).
Segundo (ABCP, 2018) o cimento CP V – ARI, é recomendado para produção
de artefatos de cimento em indústrias de médio e pequeno porte, como fábricas de
blocos para alvenaria, blocos para pavimentação, tubos, lajes, meio-fio, mourões,
postes, elementos arquitetônicos pré-moldados e pré-fabricados. Podendo ser
utilizado em todas as aplicações que necessitem de resistência inicial elevada e
desforma rápida.

2.2.1.2 Agregado graúdo

O agregado graúdo para realização da confecção dos blocos foi fornecido pela
Clínquer LTDA empresa de fabricação de artefatos de cimento, localizada no
município de Caçador – SC.
Foi utilizada a brita 0, também denominada de pedrisco. Em que são agregados
cujos grãos passem pela peneira com abertura de malha de 75 mm, e ficam retidos
na peneira com abertura de malha de 4,75 mm, de acordo com ensaios da NBR NM
248 – Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003).

2.2.1.3 Agregado miúdo

Foi utilizada a areia média na confecção dos blocos, viabilizada pela Clínquer
LTDA. São agregados cujos grãos passem pela peneira com abertura de 4,75 mm e
ficam retidos na peneira de malha 150 µm, conforme ensaios da NBR NM 248 (ABNT,
2003) – Determinação da composição granulométrica.
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2.2.1.4 Agregado pó – de – pedra

Utilizou-se também como agregado o pó – de – pedra, disponibilizado pela
Clínquer LTDA Se tratando de bloco de vedação, os finos do pó – de – pedra
contribuem para a coesão da mistura.

2.2.1.5 Resíduo da madeira
O resíduo utilizado para a confecção dos blocos foi coletado na indústria
madeireira Sincol S/A Indústria e Comércio situada na cidade de Caçador – SC.
Utilizou-se a serragem branca limpa, de duas espécies de madeira, sendo elas Pinus
Elliottii e Pinus Taeda em concordância com a granulometria do agregado miúdo. A
figura 9, apresenta o resíduo utilizado nos ensaios de laboratório previamente seco,
bem como, a visualização do aspecto do resíduo introduzido no concreto.

Figura 9 – Resíduo (Serragem da madeira)

Fonte: O próprio autor

O processo básico que dá origem a essa serragem, tem seu início com a
chegada das toras nos caminhões, estas são pesadas e separadas conforme seu
diâmetro, de 14 a 18cm, 19 a 25 cm, 25 e 28 a 35cm e toras com diâmetro maior que
35cm.
As toras então são depositadas nas esteiras onde passam por uma serra fita
quando são abertas, dão origem a blocos retangulares. A partir deste processo caem
em uma esteira, onde são abertas novamente formando pranchas e por fim passam
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por outro processo que as deriva em tábuas, o material resultante destes processos
se transforma em serragem (resíduo puro). Esta serragem é transportada por esteiras,
comumente chamadas de bicas, onde são coletas e tendo como destino final a sua
queima em caldeiras, para geração de energia alimentando outro processo. A
estimativa de produção da empresa como já citado anteriormente é 10 toneladas/dia
desse resíduo (SOLIGO, 2018)

2.2.1.6 Impermeabilizante

Realizou-se a impermeabilização nos resíduos, em emulsão acrílica com
impermeabilizante da Vedacit, para impedir a passagem da água pela estrutura dos
resíduos, bem como, retardar o processo de deterioração dos mesmos. A figura 10, a
seguir mostra a emulsão empregada.

Figura 10 – Emulsão acrílica utilizada na impermeabilização do resíduo

Fonte: O próprio autor

2.2.1.7 Água

Utilizada no preparo dos traços dos blocos de concreto, a água foi fornecida
pela empresa que confeccionou os blocos proveniente da Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento – CASAN.
E para os ensaios laboratoriais utilizou-se a água do poço artesiano da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, situada na cidade de Caçador –
SC.
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2.2.2 Metodologia

Nesta etapa, foi abordado os ensaios de acordo com as normas e foram
realizados no Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe, UNIARP.

2.2.2.1 Caracterização dos materiais

Este trabalho remete-se à substituição de porcentagens do agregado miúdo
natural por serragem, em vista disso a caracterização do resíduo da madeira foi feita
do mesmo modo que do agregado miúdo.
2.2.2.1.2 Composição granulométrica do agregado miúdo e graúdo

A composição granulométrica caracteriza os agregados quanto ao tamanho e
à distribuição de suas partículas. A norma que atende respectivamente a composição
granulométrica é a NBR NM 248 (ABNT, 2003) – Determinação da composição
granulométrica.
Para determinação do ensaio, foi necessário coletar as amostras conforme a
NBR NM 26 (ABNT,2009) – Agregados – Amostragem. Das amostras remetidas ao
laboratório, foram formadas duas amostras para o ensaio, de acordo com a NBR NM
27 (ABNT,2001) - Agregados – Redução da amostra de campo para ensaios de
laboratório. Encaixou-se as peneiras, previamente limpas, formando um único
conjunto de peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o
topo. Contendo tampa e fundo no peneirador conforme exigências da Norma. As
amostras, previamente secas em estufa com temperatura de 105°C +/-5°C, foram
peneiradas através da agitação mecânica do conjunto, por um tempo determinado de
10 min para permitir a separação e classificação prévias dos diferentes tamanhos de
grãos da amostra. Foi removido o material retido de cada peneira para uma bandeja
identificada, em seguida pesado e anotado os valores dos materiais retidos
individualmente, para cada amostra foram feitas duas determinações. Após isto foi
calculado o módulo de finura dos agregados.
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Para peneiras com aberturas de malhas iguais ou maiores que 4,75mm, a
quantidade de material sobre a tela deve ser calculada pela expressão:

! = 2,5"#"$"#"%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(02)

Onde:

! ="É a máxima quantidade de material sobre cada peneira, em quilogramas;
$ =""É a abertura da malha, em milímetros;
% = É a superfície efetiva de peneiramento, em metros quadrados.

2.2.2.1.3 Absorção de água do agregado miúdo
A absorção é um processo pelo qual um líquido é conduzido e tende a ocupar
os poros permeáveis de um corpo sólido poroso, em relação a sua massa no estado
seco. A amostra foi devidamente colocada em um recipiente coberta com água por
um período de 24h. Retirou-se a amostra do agregado estendendo sobre uma
superfície plana, submetendo a corrente de ar quente, revolvendo a amostra para
assegurar uma secagem uniforme (NBR NM 30, ABNT, 2001):
Calcular a absorção de água mediante a seguinte fórmula (NBR NM 30, ABNT,
2001):

&=

!' * !
"#"100""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(03)
!

Onde:
& = é a absorção de água em porcentagem;
!' = é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca,
em gramas;
! = é a massa da amostra seca em estufa, em gramas.
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2.2.2.1.4 Determinação da massa específica agregado miúdo
É a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo os poros
permeáveis.
Para a realização deste ensaio foi utilizada amostra 1kg do agregado miúdo.
Colocou-se a amostra em um recipiente, cobrindo a com água e foi deixada em
repouso por 24 h.
Após este período, foi retirada a amostra de água e estendeu-se sobre uma
superfície plana, submetendo-a à ação de uma suave corrente de ar, revolvendo a
amostra com frequência para assegurar uma secagem uniforme. Prosseguiu-se a
secagem até que os grãos de agregado miúdo ficassem fortemente aderidos entre si.
Colocou-se o agregado miúdo no molde, sem comprimi-lo, compactando sua
superfície suavemente com 25 golpes de haste de socamento e então levantou-se
verticalmente o molde. Se ainda houver umidade superficial, o agregado conserva a
forma do molde. Continuou-se a secagem, revolvendo a amostra constantemente e
fazendo ensaios a intervalos frequentes de tempo até que o cone de agregado miúdo
desmorone ao retirar o molde. Neste momento o agregado atingiu à condição de
saturada superfície seca (NBR NM 52, ABNT,2009):

+- =

!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(06)
(! * !)
(. * ./ ) * '
4/

Onde:
+- = é a massa específica do agregado, em gramas por centímetros cúbicos;
! = é a massa da amostra seca em estufa, em gramas;
. = é o volume do frasco, em centímetros cúbicos;
./ = é o volume de água adicionado ao frasco, em centímetros cúbicos;
!' = é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas;
4/ = é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico.
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2.2.2.1.5 Determinação da massa unitária agregado miúdo
Massa unitária é compreendida como a relação entre a massa do agregado
lançado no recipiente de acordo com o estabelecido na NBR NM 45 (ABNT, 2006) e
o volume desse recipiente.
Para a realização do ensaio foi determinada e registrada a massa do recipiente
vazio. Logo após, foi o enchido o recipiente até que o mesmo transbordasse, utilizando
uma concha, despejando o agregado de uma altura que não superasse 50mm acima
da borda superior do recipiente. Evitando ao máximo a segregação dos agregados
que compõem a amostra. Nivelou-se a camada superficial do agregado com uma
espátula, de forma a rasá-la com a borda superior do recipiente. Com isso,
determinou-se e registrou-se a massa do recipiente mais seu conteúdo.
A massa unitária deve ser calculada pela fórmula seguinte (NBR NM 45, ABNT,
2006):

4/7 =

!/8 * !8
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(05)
.

Onde:
4/7 = é a massa unitária do agregado em quilogramas por metro cúbico;
!/8 = é a massa do recipiente mais o agregado, em quilogramas;
!8 = é a massa do recipiente vazio, em quilogramas;
. = é o volume do recipiente, em metros cúbicos.

2.2.2.1.6 Absorção de água do agregado graúdo
Para a determinação da absorção de água do agregado graúdo, realiza-se a
pesagem da amostra, obtendo o valor do agregado saturado de superfície seca, em
seguida submergir o agregado em água à temperatura ambiente por um período de
24h. Após este período, foi retirada a amostra da água e envolvida em um pano
absorvente até que toda água visível fosse eliminada, ainda que a superfície das
partículas se apresente úmida. É necessário evitar a evaporação da água dos poros
do agregado durante a operação de enxugamento da amostra. Imediatamente após
ser enxugada, pesou-se a amostra do agregado saturado superfície seca. A partir
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disto, adicionou-se a amostra no recipiente submergindo-a em água novamente
mantida a 23 °C e pesando a amostra em água.
Para obter o valor da absorção de água do agregado graúdo deve ser utilizada
a fórmula a seguir (NBR NM 53, ABNT, 2009):

&=

!' * !
"#"100""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(09)
!

Onde:
& = é a absorção de água em porcentagem;
!' = é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca,
em gramas;
! = é a massa da amostra seca em estufa, em gramas.

2.2.2.1.7 Determinação da massa específica agregado graúdo
Após a realização do ensaio da absorção de água, a amostra foi para a
secagem em estufa a 105 ± 5 °C. E então, a amostra deve esfriar até atingir a
temperatura ambiente durante 1h a 3h ou até que o agregado esteja a uma
temperatura em que possa ser manipulado, e então fez -se a pesagem do mesmo
(NBR NM 53, ABNT, 2009).
Segundo a NBR NM 53 (ABNT, 2009) para calcular a massa específica do
agregado na condição saturado superfície seca deve-se utilizar a seguinte fórmula:

+' =

!'
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(0:)
!' * !/

Onde:
+' = é a massa específica do agregado na condição saturado superfície seca,
em gramas por centímetro cúbico;
!' = é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em
gramas;
!/ = é a massa em água da amostra, em gramas.
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2.2.2.1.8 Determinação da massa unitária agregado graúdo
Para a realização do ensaio foi determinada e registrada a massa do recipiente
vazio. Logo após, foi o enchido o recipiente até que o mesmo transbordasse, utilizando
uma concha, despejando o agregado de uma altura que não superasse 50mm acima
da borda superior do recipiente. Evitando ao máximo a segregação dos agregados
que compõem a amostra. Nivelou-se a camada superficial do agregado com uma
espátula, de forma a rasá-la com a borda superior do recipiente. Com isso,
determinou-se e registrou-se a massa do recipiente mais seu conteúdo.
A massa unitária deve ser calculada pela fórmula seguinte (NBR NM 45, ABNT,
2006):

4/7 =

!/8 * !8
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(0;)
.

Onde:
4/7 = é a massa unitária do agregado em quilogramas por metro cúbico;
!/8 = é a massa do recipiente mais o agregado, em quilogramas;
!8 = é a massa do recipiente vazio, em quilogramas;
. = é o volume do recipiente, em metros cúbicos.

2.2.2.2 Estudo de dosagem

Na confecção de artefatos de concreto, cada empresa utiliza um traço que
geralmente é fruto de experiencias ou foi obtida empiricamente por observações de
resultados da própria produção. O aconselhável é que cada indústria tenha seu traço
específico, que deve ser obtido levando-se em conta as características dos próprios
materiais e principalmente dos recursos disponíveis na unidade de produção. No caso
dos artefatos que utilizam concreto seco, recomenda-se que se faça a dosagem na
própria indústria (FERNANDES, 2015).
Em virtude disto, os traços adotados para a realização deste trabalho, seguiu
os padrões da empresa em que foram confeccionados os blocos, sendo empregado
o concreto seco, que possui a consistência de uma “terra úmida” ou “farofa”.
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Na formulação do concreto, não se adota a relação água/cimento, e sim em
teor da umidade da mistura, que, em geral, varia entre 5% e 8% da massa total, de
acordo com o tipo de equipamento utilizado.
Percebe-se que a característica principal do concreto seco é o baixo teor de
água, e necessita de energia de compactação e vibração para a eliminação de vazios
e atribuir a forma desejada (MARCHIONI, 2012).
Como a empresa utiliza um misturador com capacidade de 400 litros, o traço é
adotado conforme esta capacidade, sendo 1:4:8 (cimento: agregados miúdos:
agregado graúdo), a água é adicionada em relação a massa total da mistura, com os
cálculos

realizados,

obteve-se

o

resultado

da

relação

água/cimento

de

aproximadamente (a/c) = 0,85.
Neste presente trabalho, foram adotados três traços de concreto, sendo
produzido os blocos de concreto de um traço convencional, utilizado pela empresa,
seguido pelo traço com 10% do resíduo da madeira, em substituição do agregado
miúdo e por fim o traço com 15% do resíduo da madeira.
Fez-se a transformação do traço padrão para quantidade de materiais
necessários para confeccionar 9 blocos de concreto de cada traço, como o teor de
umidade da mistura varia de acordo com a massa total, foi posto certa quantidade de
água em um recipiente e pesado, logo após a mesma foi sendo adicionada aos poucos
na mistura até adquirir a consistência desejada.

2.2.2.3 Trabalhabilidade

A maneira de avaliar a trabalhabilidade do concreto seco costuma, ser realizada
de forma empírica, e depende da experiência do responsável pela elaboração do
concreto, como apresentado na figura 11.
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Figura 11 – Prática de avaliação empírica do concreto seco

Fonte: Marchioni, 2012

Portanto, é considerado ideal a quantia de concreto que após levemente
pressionada apresente coesão entre as partículas, sem deixar sedimentos na mão
(MARCHIONI, 2012).
Assim como, friccionar uma porção do concreto contra uma superfície lisa, que,
manifestando brilho na superfície indica a umidade ótima.

2.2.2.4 Confecção dos blocos de concreto
A confecção dos blocos de concreto utilizados nos ensaios de resistência a
compressão, determinação da absorção de água conforme a NBR 12118 (ABNT,
2013), foram realizados a partir da mistura de todos os materiais em uma betoneira
elétrica com capacidade de 400 litros. Após adquirir a mistura esperada, verificando
visualmente se estava homogenia, friccionando uma pequena quantidade do concreto
contra uma superfície lisa, que, manifestando brilho na superfície indica a umidade
ótima, foi levada até a esteira, em que é responsável por transportar o concreto até o
silo da vibro prensa. Nas figuras 12 e 13 a seguir é possível ver estes equipamentos
utilizados na empresa situada na cidade de Caçador – SC.
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Figura 12 – Esteira de concreto

Fonte: O próprio autor

Figura 13 – Silo que alimenta a vibro prensa

Fonte: O próprio autor

A partir da descarga do material ao molde que apresenta dimensões
39x19x14cm da máquina com modelo MPB 3,5 foi feita a prensagem dos blocos por
processos simultâneos de compactação e vibração. Após isto, a desmoldagem ocorre
de imediato. Nas figuras 14 e 15 abaixo podemos visualizar este processo.
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Figura 14 – Prensagem

Fonte: O próprio autor

Figura 15 – Desforma dos blocos

Fonte: O próprio autor

Por fim, os blocos de concreto são levados a cura conforme figura 16, em
condições adequadas de umidade e temperatura para hidratação do cimento e
desenvolvimento da resistência do concreto.
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Figura 16 – Blocos de concreto recém desmoldados

Fonte: O próprio autor

2.2.2.5 Ensaios de caracterização dos blocos de concreto

2.2.2.5.1 Determinação da absorção de água
A absorção de água é a relação entre a massa de água contida no bloco
saturado e a massa do bloco seco em estufa até a consistência de massa, expressa
em porcentagem. O ensaio laboratorial seguiu especificações da NBR 12118 (ABNT,
2013) - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio.
Para determinação da absorção de água fez-se necessário levar os corpos –
de – prova à estufa, elevar a temperatura até (110 ± 5) °C e mantê-los nessa condição
por 24h. Após este período determinou-se a massa do corpo – de – prova, anotouse o valor encontrado e o mesmo foi colocá-lo novamente na estufa por no mínimo
2h, sendo admissível que o corpo – de – prova permaneça no máximo 10 minutos fora
da estufa durante a medida de sua massa. Após as primeiras 24h, o processo foi
repetido verificando sua massa a cada 2h, até que em duas determinações sucessivas
não se registre para o corpo – de – prova diferença de massa superior a 0,5% em
relação ao valor anterior, anotando-se então a sua massa seca m1.
O valor da absorção de água de cada corpo – de – prova deve ser calculado
pela equação a seguir (NBR 12118, ABNT, 2013):
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$=

!< * !>
"#"100""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(0?)
!>

Onde:
$ = é a absorção total, expressa em porcentagem;
!> = é a massa do corpo – de – prova seco em estufa, expressa em gramas;
!< = é a massa do corpo – de – prova saturado, em gramas.

2.2.2.5.2 Saturação
Para se verificar a saturação, devem ser tomadas algumas providências. Após
os corpos – de – prova terem sido resfriados naturalmente em contato com o ar até
chegar a temperatura ambiente, foi imergidos em água à temperatura de (23 ± 5) °C,
mantendo-os imersos por 24 h. Pesou-se cada corpo – de – prova na condição de
saturado com a superfície seca, que é obtida drenando o corpo de prova durante 60
s sobre uma tela de abertura de malha maior ou igual a 9,5 mm. E assim removeu-se
a água superficial visível com um pano úmido, anotando a sua massa saturada m2
(NBR 12118, ABNT, 2013).

2.2.2.6

Resistência à compressão

A resistência à compressão é a relação entre a carga de ruptura e a área bruta
do corpo – de – prova quando submetido ao ensaio de compressão axial. A norma
que estabelece o ensaio de compressão é a NBR 12118 (ABNT, 2013) – Blocos
vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio.
A resistência à compressão dos blocos de concreto foi avaliada através do
rompimento dos corpos – de – prova. Foram feitos ensaios com blocos inteiros
utilizando a fôrma vazada (39x19x14 cm). Foi realizado a análise no laboratório de
materiais da empresa Minerocha, situada no município de Caçador – SC, em prensa
normatizada para as idades de 7 e 28 dias a partir de sua confecção. Para a realização
do ensaio foi necessárias duas placas de ferro, coladas na parte superior e inferior do
bloco, com as faces já regularizadas, como é ilustrado na figura 17.
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Figura 17 – Prensa hidráulica

Fonte: O próprio autor
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Neste tópico, serão apresentados os resultados alcançados mediante a
realização de ensaios conforme norma.

2.3.1 Caracterização dos Agregados Miúdos, Agregado Graúdo e Resíduo da
Madeira

Foi efetuada a caracterização dos agregados miúdos, agregado graúdo e dos
resíduos da madeira no Laboratório de Solos e Materiais da UNIARP. Através do
estudo de caracterização dos materiais é possível de identificarmos as características
destes elementos utilizados para confeccionar o concreto.

2.3.2 Determinação Granulométrica

Com o ensaio da granulometria dos agregados (figura 18), foi obtido o
percentual de retenção dos agregados nas peneiras. Podendo ainda, verificar a
classificação destes materiais, seu módulo de finura e diâmetro máximo.

Figura 18 – Agitador e peneiras

Fonte: O próprio autor
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2.3.2.1 Granulometria do agregado miúdo

Para a determinação do ensaio de granulometria da areia, pó – de – pedra e
resíduo da madeira, foram utilizadas as peneiras com abertura de 4,75mm, 2,0mm,
1,18mm, 0,600mm, 0,300mm e 0,150mm. O ensaio prosseguiu conforme a NBR NM
248 (ABNT, 2003), utilizando duas amostras. Amostra 1 e Amostra 2 possuindo
500,00 gramas.
As amostras foram inseridas nas peneiras, que estavam em ordem de acordo
com a abertura de malha, em seguida foram encaixadas no agitador de peneiras
deixando – as por um período de 10 minutos. Dado o tempo foi pesada a areia retida
em cada série do conjunto de peneiras. Na tabela 2 e Gráfico 1, pode ser observado,
o resultado da composição granulométrica da areia.
Tabela 2 - Valores da granulometria do agregado miúdo
Amostra 1
Peneiras
(mm)
9.50
4.75
2.00
1.18
0.60
0.30
0.15
Fundo
Total

Amostra 2

Peso
% Retida
Retido (g)
0.00
0.00
0.00
0.00
11.76
2.35
41.10
8.23
70.90
14.19
186.59
37.34
150.16
30.05
39.14
7.83
499.65
100.00

Diâmetro máximo

2.00

Peso
% Retida % Retida
% Retida
Retido (g)
Média
Acumulada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.36
2.88
2.62
2.62
43.47
8.71
8.47
11.08
71.74
14.37
14.28
25.36
167.32
33.52
35.43
60.80
161.46
32.35
31.20
92.00
40.78
8.17
8.00
100.00
499.13
100.00
100.00
Módulo de finura

Fonte: O próprio autor

1.91
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Gráfico 1 – Curva granulométrica agregado miúdo
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A partir dos resultados podemos classificar a areia como sendo fina, pois, o
módulo de finura ficou em 1,91. Podemos notar que todas as partículas ficaram com
diâmetro inferior a 4,75mm.

2.3.2.2 Granulometria do agregado pó – de – pedra
Utilizando as mesmas peneiras e procedimento que o ensaio de granulometria
da areia, o ensaio da granulometria do pó – de – pedra foi realizado tomando duas
amostras sendo, amostra 1 com 1000,00 gramas e amostra 2 com 1000,01 gramas.
A Tabela 3 e Gráfico 2 apresenta os resultados obtidos.
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Tabela 3 - Valores da granulometria do pó – de – pedra
Amostra 1
Abertura
peneiras
(mm)
9.50
4.75
2.00
1.18
0.60
0.30
0.15
Fundo
Total

Amostra 2

Massa
% Retida
retida (g)
0.00
24.29
299.78
258.78
131.82
74.48
45.83
98.67
933.65

0.00
2.60
32.11
27.72
14.12
7.98
4.91
10.57
100.00

Diâmetro máximo

Massa
retida (g)

% Retida

0.00
26.00
361.34
272.67
102.28
61.08
38.43
87.53
949.33

0.00
2.74
38.06
28.72
10.77
6.43
4.05
9.22
100.00

4.75

% Retida % Retida
Média
Acumulada
0.00
2.67
35.09
28.22
12.45
7.21
4.48
9.89
100.00

Módulo de finura

0.00
2.67
37.76
65.98
78.42
85.63
90.11
100.00
3.61

Fonte: O próprio autor

Gráfico 2 – Curva granulométrica pó – de – pedra
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Conforme o resultado do ensaio realizado o módulo de finura do pó – de – pedra
ficou em 3,61, sendo classificado como areia grossa, e todas suas partículas ficaram
com diâmetro inferior a 9,5mm.

2.3.2.3 Granulometria do resíduo da madeira
Para a realização do ensaio da granulometria do resíduo da madeira, foi
adotado o mesmo método e Norma que a granulometria dos agregados anteriores.
Assim, utilizando 100,00 gramas na amostra 1 e na amostra 2 100,04 gramas de
resíduo. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 4 e Gráfico 3.

Tabela 4 - Valores da granulometria do resíduo da madeira
Amostra 1
Abertura
peneiras
(mm)
9.50
4.75
2.00
1.18
0.60
0.30
0.15
Fundo
Total

Amostra 2

Peso
Peso
% Retida
% Retida
Retido (g)
Retido (g)
0.00
0.00
0.79
4.69
66.79
23.15
4.42
0.75
100.59

Diâmetro máximo

0.00
0.00
0.79
4.66
66.40
23.01
4.39
0.75
100.00
2.00

0.00
0.00
0.85
4.35
38.25
46.05
9.74
0.90
100.14

0.00
0.00
0.849
4.34
38.20
45.99
9.73
0.90
100.00

% Retida
Média

% Retida
Acumulada

0.00
0.00
0.82
4.50
52.30
34.50
7.06
0.82
100.00

0.00
0.00
0.82
5.32
57.62
92.12
99.18
100.00

Módulo de finura
Fonte: O próprio autor

2.55
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Gráfico 3 – Curva granulométrica resíduo da madeira
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De acordo com os resultados alcançados o resíduo da madeira se classifica
como sendo um resíduo de granulometria média, pois seu módulo de finura foi de
2,55. E apresenta diâmetro máximo de 2,00mm.

2.3.2.4 Granulometria do agregado graúdo

Para a determinação do ensaio de granulometria do agregado graúdo, foram
utilizadas as peneiras com abertura de 25mm, 19mm, 9,5mm, 4,75mm, 2,0mm.
O ensaio foi realizado de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), iniciando
com a pesagem das amostras. A amostra 1 era composta por 1000,13 gramas e a
amostra 2 continha 1000,07 gramas. Passando pelo mesmo processo no agitador de
peneiras durante 10 minutos. Em seguida, foram pesados os materiais retidos de cada
peneira. Na tabela 5 e Gráfico 4 podemos ver os resultados obtidos com este ensaio.
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Tabela 5 - Valores da granulometria do agregado graúdo
Abertura
peneiras
(mm)
25
19
12.7
9.5
4.75
2
1.18
Fundo
Total

Amostra 1

Amostra 2

Peso retido
(g)

%
Peso retido
Retida
(g)

%
Retida

0.00
0.00
0.67
12.91
79.56
6.11
0.34
0.42
100.00

0.00
0.00
0.27
11.76
82.11
5.63
0.01
0.22
100.00

0.00
0.00
6.66
129.00
795.00
61.04
3.37
4.21
999.28

Diâmetro Máximo

0.00
0.00
2.66
117.61
820.82
56.32
0.11
2.17
999.69

12,7

% Retida % Retida
Média Acumulada
0.00
0.00
0.47
12.34
80.83
5.87
0.17
0.32
100.00

Módulo de Finura

0.00
0.00
0.47
12.80
93.64
99.51
99.68
100.00
3.06

Fonte: O próprio autor

Gráfico 4 – Curva granulométrica do agregado graúdo
Agregado Graúdo
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12.7

19

Abertura (mm)
Fonte: O próprio autor

Com os resultados obtidos é possível visualizar que a maior concentração de
partículas do agregado graúdo ficou na peneira de abertura 4,75mm. De acordo com
o diâmetro máximo de 12,7 mm, o agregado graúdo se classifica como brita 1.
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2.3.3 Massa Específica e Absorção de Água do Agregado Miúdo

Para a realização do ensaio da massa específica do agregado miúdo, foi
necessário a pesagem das respectivas amostras. A amostra 1 possuía 500,01 gramas
enquanto a amostra 2 apresentava 500,02 gramas.
Logo após, foram introduzidas em frascos conforme especifica a NBR NM 52
(ABNT, 2009) e a NBR NM 30 (ABNT, 2001), a fim de obter as informações
necessárias para encontrar a massa específica e a absorção de água do agregado
miúdo. A figura 19 abaixo, mostra como foi realizado o ensaio, e podendo visualizar
os resultados na tabela 6.

Figura 19 – Amostra de areia + frasco + água

Fonte: O próprio autor

Tabela 6 - Massa especifica e absorção de água do agregado miúdo

Peso da amostra (g)
Amostra + frasco (g)
Amostra + frasco + Água (g)
Peso seco da amostra (g)
Massa específica (g/cm³)
Massa específica média (g/cm³)
Absorção de água (%)
Absorção de água média (%)
Fonte: O próprio autor

Amostra 1

Amostra 2

500.01
941.69
1234.79
499.8
2.42

500.02
884.37
1182.22
499.14
2.48
2.45

0.04

0.18
0.11
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Foi obtido o valor da relação entre a massa do agregado seco e seu volume,
conforme os dados apresentados, calculando a massa específica média em que
resultou em 2,45 g/cm³ e absorção média do agregado de 0.11%.

2.3.3.1 Massa específica e absorção do resíduo da madeira

O ensaio para a massa específica e absorção de água do resíduo da madeira,
foi realizado do mesmo modo que do agregado miúdo, seguindo os mesmos métodos
e normas. Logo, foi feito a pesagem da amostra em que possuía aproximadamente
50,00 gramas. Foi introduzido junto ao agregado no frasco um pequeno pedaço de
tela, para que pudesse impedir o resíduo de subir, dificultando o fechamento do frasco.
Na figura 20, é possível visualizar como foi procedido o ensaio.

Figura 20– Amostra do resíduo da madeira + frasco + água

Fonte: O próprio autor

A partir dos dados apontados conforme tabela 7, foi calculada a massa
específica média resultando em 0,89 g/cm³ e absorção média de água do resíduo da
madeira de 19.65%.
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Tabela 7 – Massa específica e absorção de água do resíduo da madeira
Amostra 1

Amostra 2

Peso da amostra (g)
Amostra + frasco (g)

50
410.83

50.03
180.42

Amostra + frasco + Água (g)

840.18

633.98

Peso seco da amostra (g)

42.29

38.08

Massa específica (g/cm³)

0.67

1.10

Massa específica média
(g/cm³)
Absorção de água (%)

0.89
15.42

Absorção de água média (%)

23.89
19.65

Fonte: O próprio autor

2.3.4 Massa Específica e Absorção de Água do Pó – de – Pedra

O ensaio da massa específica e absorção de água do pó – de – pedra iniciouse pesando duas amostras de 1000,00 gramas cada. Posteriormente, as duas
amostras sucessivamente, foram colocadas em água submersa (figura 21) seguindo
os métodos adiante de acordo com a NBR NM 53 (ABNT, 2009).

Figura 21 – Massa em água da amostra do pó – de – pedra

Fonte: O próprio autor

Na tabela 8, a seguir demostra os dados utilizados para o cálculo da massa
específica média apresentando o valor de 1,93 g/cm³ e absorção de água de 12,23%.
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Tabela 8 – Massa específica e absorção de água do pó – de – pedra
Massa da amostra (g)
Massa em água da amostra (g)
Peso seco da amostra (g)
Massa específica (g/cm³)
Massa específica média (g/cm³)
Absorção de água (%)
Absorção de água média (%)

Amostra 1

Amostra 2

1000
540
912.71
1.98

1000
535
870.39
1.87
1.93

9.56

14.89
12.23

Fonte: O próprio autor

2.3.4.1 Massa específica e absorção de água do agregado graúdo

Os procedimentos da massa específica e absorção de água do agregado foram
realizados do mesmo modo que o do pó – de – pedra, seguindo a NBR NM 53 (ABNT,
2009). As amostras foram pesadas sendo, a amostra 1 com 1000,22 gramas e a
amostra 2 com 1000,55 gramas. A tabela 9, mostra as informações obtidas.

Tabela 9 – Massa específica e absorção de água do agregado graúdo

Massa da amostra (g)
Massa em água da amostra (g)
Peso seco da amostra (g)
Massa específica (g/cm³)
Massa específica média (g/cm³)
Absorção de água (%)
Absorção de água média (%)

Amostra 1

Amostra 2

1000
335
973.16
1.46

1000
340
974.94
1.48
1.47

2.76

2.57
2.66

Fonte: O próprio autor

A massa específica média do agregado graúdo resultou em 1.47g/cm³ e a
absorção de água deste agregado em de 2.66 %.
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2.3.5 Massa Unitária do Agregado Miúdo
O método utilizado para o ensaio da massa unitária do agregado miúdo foi
executado conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006). Inicialmente foi pesado o molde e
logo depois pesou-se o molde mais a amostra de agregado como a figura 22.

Figura 22 – Molde + agregado miúdo

Fonte: O próprio autor

A tabela 10, a seguir apresenta os valores obtidos.

Tabela 10 – Massa unitária do agregado miúdo
Amostra 1

Amostra 2

10.94
17.11
5.86
1.52

10.94
17.25
5.96
1.55

Massa do recipiente (Kg)
Massa do recipiente + Agregado miúdo
Massa do agregado (Kg)
Massa unitária (Kg/m³)
Massa unitária média (Kg/m³)

1.54

Fonte: O próprio autor

Pode -se verificar através dos cálculos realizados que o agregado miúdo possui
massa unitária média de 1,54 kg/m³.
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2.3.5 Massa Unitária do Resíduo da Madeira
A realização do ensaio da massa unitária do resíduo da madeira, seguiu o
mesmo procedimento que do agregado miúdo, conforme a NBR NM 45 (ABNT,
2006). Primeiramente foi pesado o molde seguido da pesagem do molde mais a
amostra do resíduo da madeira, conforme figura 23.

Figura 23 – Molde + resíduo da madeira

Fonte: O próprio autor

Na tabela 11 a seguir, pode ser visualizado as informações obtidas.

Tabela 11 – Massa unitária do resíduo da madeira

Massa do recipiente (Kg)
Massa do recipiente + Resíduo da madeira
Massa do agregado (Kg)
Massa unitária (Kg/m³)
Massa unitária média (Kg/m³)

Amostra 1

Amostra 2

10.94
11.57
5.86
0.16

10.94
11.6
5.96
0.16
0.16

Fonte: O próprio autor

A partir dos cálculos realizados que o resíduo da madeira apresentou massa
unitária média de 0.16 Kg/m³.
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2.3.6 Massa Unitária do Pó – de – Pedra
Foi seguido o mesmo procedimento para a realização do ensaio da massa
unitária do pó – de – pedra que o agregado miúdo de acordo com a NBR NM 45 (ABNT,
2006). Na figura 24 e tabela 12 podemos observar o procedimento e os resultados
alcançados.

Figura 24 – Molde + pó – de – pedra

Fonte: O próprio autor

Tabela 12 – Massa unitária do pó – de – pedra

Massa do recipiente (Kg)
Massa do recipiente + Pó – de – pedra
Massa do agregado (Kg)
Massa unitária (Kg/m³)
Massa unitária média (Kg/m³)

Amostra 1

Amostra 2

10.94
17
5.86
1.49

10.94
17.2
5.96
1.54
1.52

Fonte: O próprio autor

Foi definido após o cálculo realizado que o pó – de – pedra apresentou massa
unitária média de 1.52 Kg/m³
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2.3.7 Massa Unitária do Agregado Graúdo

Foi seguido o mesmo procedimento para a realização do ensaio da massa
unitária do agregado graúdo que o agregado miúdo de acordo com a NBR NM 45
(ABNT, 2006). Na figura 25 e tabela 13 podemos observar o procedimento e os
resultados alcançados.

Figura 25 – Molde + agregado graúdo

Fonte: O próprio autor

Tabela 13 – Massa unitária do agregado graúdo
Massa do recipiente (Kg)
Massa do recipiente + Agregado
miúdo
Massa do agregado (Kg)

Amostra 1

Amostra 2

10.94

10.94

17.42

17.3

6.48

6

1.59

1.56

Massa unitária (Kg/m³)
Massa unitária média (Kg/m³)

1.58

Fonte: O próprio autor

Através dos cálculos realizados o agregado graúdo demonstrou a massa
unitária média de 1.58 Kg/m³.
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2.3.7 Elaboração das Amostras

Para a composição dos blocos de concreto, foi adotado o traço padrão
produzido na empresa 1:4:8 (cimento: agregados miúdos: agregado graúdo), relação
água/cimento (a/c) = 0,85.
Foram confeccionados os blocos de concreto sendo dois traços com
modificação na quantidade de areia, isso pois, a mesma teve substituição parcial, de
10% e 15% pelo resíduo da madeira.
Com finalidade de obter mais parâmetros a certa dos blocos confeccionados
com substituição da areia pelo resíduo, foi feito um comparativo com o bloco de
concreto convencional da empresa situada no município de Caçador – SC. Do qual foi
utilizado o mesmo traço para a confecção dos outros traços com as respectivas
substituições.
Ao todo foram confeccionados 27 blocos de concreto, sendo 9 blocos de
concreto por traço. Na figura 26 abaixo podemos visualizar o aspecto dos blocos,
primeiramente o traço convencional, o traço com 10% do resíduo da madeira e por
último o traço de 15% do resíduo

Figura 26 – Blocos de concreto dos três traços adotados

Fonte: O próprio autor
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2.3.7.1 Confecção do concreto com substituição do agregado miúdo pelo resíduo da
madeira

Com o traço já definido de 1:10:5,30 (cimento: agregados miúdos: agregado
graúdo) foi possível iniciar a confecção dos blocos de concreto acrescendo o resíduo
da madeira, com a relação água/cimento (a/c) = 0,31. Produzindo o concreto seco,
qual tem consistência de “terra úmida”.
Como o teor de umidade da mistura varia de acordo com a massa total, foi
posto certa quantidade de água em um recipiente e pesado, logo após a mesma foi
sendo adicionada aos poucos na mistura até adquirir a consistência desejada.

2.3.7.2 Concreto com substituição de 10% do agregado miúdo
Partindo pela substituição de 10% do agregado miúdo pelo resíduo da madeira,
foi transformado o traço padrão da empresa para a quantidade necessária de cada
material para confeccionar 130,00 Kg de concreto. A tabela 14, apresenta estas
informações.

Tabela 14 – Composição do traço com substituição de 10%
Pó – de – pedra Pedrisco
Cimento
Resíduo da
Areia (kg)
Portland (Kg)
(Kg)
madeira
(Kg)
(Kg)
7,93
34,92
41,67
42,1
3,88

Água
(Kg)
2,460

Fonte: O próprio autor

Esta quantidade de material, totalizou em 9 blocos de concreto. Os mesmos
apresentaram dimensões de 39x19x14cm.

2.3.7.3 Concreto com substituição de 15% do agregado miúdo

Após a confecção dos blocos de concreto com 10% de substituição do
agregado miúdo pelo resíduo da madeira, foram produzidos os blocos com 15% de
substituição, empregando o mesmo traço da empresa, porém com quantidade menor
do agregado miúdo. Foi calculado a quantidade necessária de cada material para
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confeccionar 130,00 Kg de concreto. Na tabela 15, podemos visualizar estas
quantidades.

Tabela 15 – Composição do traço com substituição de 15%
Pó – de – pedra Pedrisco Resíduo da
Cimento
Areia
Portland (Kg)
(kg)
(Kg)
madeira (Kg)
(Kg)
7,93

32,98

41,67

42,10

5,82

Água
(Kg)
3,19

Fonte: O próprio autor

Conforme esta quantidade de material, resultaram em 9 blocos de concreto,
tendo cada bloco a dimensão de 39x19x14cm.
Neste traço, podemos observar o aumento significativo da água em relação ao
traço com 10% do resíduo da madeira, em substituição ao agregado miúdo
demonstrando 29,67%. Diante disto, podemos dizer que isto ocorre devido ao resíduo
absorver uma quantidade excessiva de água.

2.3.8 Absorção de Água dos Blocos de Concreto

Segundo a NBR 6136 (ABNT,2016) os blocos vazados de concreto devem
atender ao limite de absorção de água média menor que 10,0 %. Conforme, o Gráfico
5 conseguimos visualizar que os blocos de concreto demostraram ficar abaixo do valor
limite, estabelecido pela norma.

Gráfico 5 – Absorção de água dos blocos de concreto

Absorção de Água
10

9.03

9
8
7
6

7.22
5.91

5

Bloco com 10% do Resíduo

4

Bloco Convencional

3
2
1
0

Bloco com 15% do Resíduo

Absorção de Água Média (%)
Fonte: O próprio autor
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No entanto, os blocos de concreto com substituição do agregado miúdo pelo
resíduo da madeira obtiveram um valor maior de que os blocos convencionais. Em
que podemos perceber que os blocos com substituição tiveram maior permeabilidade.

2.3.9 Ensaio de Resistência à Compressão

Foi realizado o ensaio de resistência à compressão dos blocos de concreto em
prensa hidráulica, como mostra a figura 27. Passaram pelo processo de rompimento
3 blocos de concreto de cada traço para cada período. Logo, foram submetidos ao
ensaio aos 7 e 28 dias de sua cura.

Figura 27 – Ensaio de resistência à compressão

Fonte: O próprio autor

A seguir na tabela 16, podemos observar os resultados obtidos através do
ensaio de compressão por cada bloco de concreto rompido em determinado período
de tempo.
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Tabela 16 – Ensaio resistência à compressão
Resistencia à
Resistencia à
compressão aos 7 Média compressão aos 28
dias (Mpa)
dias (Mpa)
1,20
Bloco de concreto
com 10%

Bloco de concreto
com 15%

Bloco de concreto
convencional

1,48

1,68
1,29

1,77

1,20

2,14

0,79

0,89

0,79

0,79

1,04

0,81

1,00

2,99

3,31

2,73

Média

3,08

3,54

3,14

1,86

0,99

3,31

3,48

Fonte: O próprio autor

Aos 28 dias do ensaio de resistência a compressão, foi concluído que com 10%
de substituição do agregado miúdo pelos resíduos da madeira, obteve-se uma perca
de 44% na sua resistência final em comparação com o bloco de concreto
convencional. Deste modo, não é aconselhável seu emprego, tanto para fins
estruturais como sem fins estruturais.
A porcentagem de 15% de substituição demostrou com seus valores que a
resistência à compressão decresceu em 70,39% em relação ao bloco de concreto
convencional. Com isso, não é recomendado seu uso.
O Gráfico 6, apresenta os valores da resistência à compressão do bloco de
concreto convencional e com as respectivas substituições, obtendo melhor
visualização destes valores.
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Resistência à compressão
(MPa)

Gráfico 6 – Comparação da resistência à compressão dos blocos de concreto
convencionais com os blocos de concreto com resíduos da madeira
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Fonte: O próprio autor

A NBR 6136 (ABNT,2016), específica os requisitos mínimos para a resistência
dos blocos, que apresentados na Figura 6, devendo atender os limites prescritos nesta
Norma. Portanto, podemos concluir que os traços com substituição do agregado
miúdo pelo resíduo da madeira, ficaram fora do que a norma exige, devendo obter no
mínimo 3,0 MPa, o que não ocorreu, sendo assim não se enquadrando em nenhuma
das classes. Em vista disto, podemos dizer que não é viável a substituição do
agregado miúdo parcialmente por resíduos da madeira acima de 10%.
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3. CONCLUSÃO

Na construção civil, a busca por alternativas sustentáveis é constante. O bloco
de concreto, por suas boas características mecânicas ganhou o espaço máximo na
cultura construtiva e cada vez mais vem ganhando em tecnologia que permite aos
determinados fins, melhores resultados e desempenho. Por outro lado, temos os
resíduos de madeira, gerados em larga escala, e que na maioria das vezes ganha
destinos como a carbonização, contribuindo gravemente com os efeitos negativos ao
meio ambiente.
O baixo custo dos resíduos, suas características inertes e orgânicas fazem com
que os custos decresçam, e ao apresentarem condições de uso e durabilidade, o
mercado da construção civil cresce ganhando em tecnologias sustentáveis. Outro
Ganho ao usar os resíduos seria na contribuição na redução do consumo dos
agregados minerais.
Deste modo, com os estudos realizados ao longo deste trabalho, para a
substituição parcial do agregado miúdo por resíduos da madeira na confecção de
blocos de concreto, acima de 10% de substituição se torna inviável, impossibilitando
a incorporação das respectivas porcentagens do resíduo na confecção dos blocos.
Foi possível visualizar que os blocos com substituição de 10% e 15% obtiveram
maior absorção de água em comparação com os blocos de concreto convencionais
que apresentaram 5,91%, segundo a NBR 6136 (ABNT, 2016) os blocos vazados de
concreto devem atender ao limite de absorção de água menor que 10,0%, assim os
blocos confeccionados com 10% do resíduo demostraram absorção de água igual a
7,22%, já os blocos de concreto com 15% apresentaram 9,03 %.
Com respeito a sua resistência à compressão, os traços com substituição do
agregado miúdo tiveram resultados negativos, demonstrando sua resistência abaixo
do limite exigido que seria de 3,0 MPa (NBR 6136, ABNT, 2016). Os blocos com 10%
do resíduo da madeira apontaram aos 28 dias de sua cura média de 1,86 MPa, os
blocos de concreto que continham 15% do resíduo alcançaram 0,97 MPa e os blocos
de concreto convencionais com média de 3,31 MPa.
Sendo assim, foi demostrado que não é possível ser utilizado uma porcentagem
maior que 10% do resíduo da madeira na confecção de blocos de concreto.
Portanto, deixo como proposta para trabalhos futuros, substituir uma
porcentagem menor do que 10% do agregado miúdo pelos resíduos da madeira,
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assim encontrando resultados que podem ser obtidos através de ensaios e descobrir
vantagens que tornem seu uso viável.
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