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Resumo  

As ilhas do arquipélago dos Açores devido à sua natureza vulcânica, são abundantes em 

escórias vulcânicas, localmente conhecidas como bagacinas. Este agregado natural, pouco 

dispendioso e de fácil extração, apresenta boas características geotécnicas, tais como, capacidade de 

suporte significativa, granulometria extensa e bem graduada, plasticidade nula ou muito reduzida e boa 

capacidade de drenagem. No entanto, é vulnerável ao choque, desgaste e fragmentação. 

O sector primário, principalmente a agricultura e a pecuária, representa uma proporção 

significativa da economia açoriana. A região possui uma extensa rede de estradas agrícolas, rurais e 

florestais imprescindível para as atividades económicas locais e garantir a acessibilidade das 

populações mais rurais.  

 Neste estudo, analisou-se a viabilidade técnica e económica da aplicação das bagacinas 

tratadas com cimento em pavimentos rodoviários de baixo volume de tráfego no arquipélago.  

Aplicaram-se duas bagacinas provenientes de jazidas diferentes existentes na ilha de São 

Jorge, foi realizada a sua caracterização geotécnica, e executaram-se provetes cilíndricos da mistura 

destas com vários teores em cimento, os quais foram testados em ensaios de resistência à compressão 

e à tração indireta. Por fim, apresenta-se uma proposta de soluções de pavimentos, baseada nos 

resultados obtidos. 

Conclui-se que as bagacinas tratadas com cimento apresentam-se como uma alternativa viável 

e mais económica às tecnologias de execução de pavimentos rodoviários correntemente aplicadas no 

arquipélago. No entanto, será necessária a realização de um estudo mais aprofundado, nomeadamente 

através da execução de ensaios de verificação da resistência à flexão e à fadiga e aplicações 

experimentais, de forma a garantir que é exequível a sua utilização. 

Palavras chave:  escórias vulcânicas, piroclastos basálticos, bagacinas, estradas de baixo volume de 

tráfego, tratamento com cimento 
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Abstract 

The islands of the Azores archipelago, due to their volcanic origin are abundant in volcanic 

scoria, locally known as “bagacinas”. This natural aggregate is inexpensive and easy to extract and 

presents good geotechnical characteristics, such as a significant support capacity, good size 

distribution, non-plasticity and good drainage properties. However, it is vulnerable to impact, abrasion 

and fragmentation. 

 The primary sector, mainly agriculture and livestock, represents a significant proportion of the 

Azorean economy. The region has an extensive network of agricultural and rural roads which are 

essential for the local economy and ensures the accessibility to the most rural population. 

 The purpose of this study is to analyze the technical feasibility and cost-effectiveness of the 

application of cement treated volcanic scoria as a building material for low traffic road pavements in this 

archipelago. 

A geotechnical characterization of two different scoria samples from the São Jorge island was 

performed. And several cylindrical specimens, with various cement contents, were manufactured in 

order to test their compressive and indirect tensile strength. Finally, are presented several pavement 

solutions with various layer thicknesses for different traffic volumes and subgrade conditions. 

In conclusion, it was determined that cement treated volcanic scoria is an economical and viable 

alternative to the current methods for road pavement building presently applied in the Azores. However, 

a more in-depth study is required, by performing flexural strength, flexural modulus and fatigue behavior 

tests as well as building an experimental road stretch to confirm its performance. 

Key words: volcanic scoria, basaltic pyroclasts, low traffic road pavements, cement treated materials  
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1. Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

As ilhas do arquipélago dos Açores devido à sua natureza vulcânica são abundantes em 

escórias vulcânicas, localmente designadas por bagacinas. Este agregado natural pouco dispendioso 

e de fácil extração, apresenta boas características geotécnicas, tais como uma capacidade de suporte 

significativa, uma granulometria extensa e bem graduada, nenhuma ou reduzida plasticidade e pouca 

vulnerabilidade à água. No entanto, as partículas da fração mais grossa são particularmente friáveis, 

com uma baixa resistência ao desgaste e ao esmagamento sob a ação do tráfego circulante. 

As bagacinas têm sido aplicadas tradicionalmente como camada de desgaste em estradas de 

baixo volume de tráfego, ou de sub-base em pavimentos rodoviários de estradas correntes. Também 

são aplicadas frequentemente como agregado em betões de isolamento ou enchimento, em elementos 

leves pré-fabricados de betão, como blocos e abobadilhas, e em argamassas de cimento. 

O sector primário, principalmente a agricultura e a pecuária, representa uma proporção 

significativa da economia açoriana. A região possui uma extensa rede de estradas agrícolas, rurais e 

florestais imprescindível para as atividades económicas locais e garantir a acessibilidade das 

populações. 

Durante os últimos anos, o governo regional tem realizado um esforço económico significativo 

para reabilitar e requalificar várias destas estradas, normalmente através da aplicação de betão 

betuminoso e de agregado britado. Esta metodologia de pavimentação é particularmente dispendiosa 

na região dado que requer equipamento especifico, matérias primas importadas e exige a execução 

dos pavimentos com tecnologia mais especializada, normalmente apenas ao alcance de empresas para 

isso orientadas. 

1.2 Objetivos da dissertação 

Analisar a viabilidade técnica e económica da aplicação das bagacinas tratadas com cimento 

em pavimentos rodoviários de baixo volume de tráfego no arquipélago dos Açores como alternativa às 

metodologias de pavimentação correntemente aplicadas na região. 

1.3 Metodologia 

 Em primeiro lugar, será realizada uma caracterização geotécnica de duas bagacinas 

provenientes de diferentes jazidas situadas na ilha de São Jorge, nos Açores. Serão executados 

provetes cilíndricos, com vários teores em cimento, para serem testados em ensaios de resistência à 

compressão e à tração indireta. Por fim, tendo em consideração a caracterização de desempenho 

indiciada, será realizada uma proposta de soluções exequíveis para estradas de baixo volume de 

tráfego. 

1.4 Organização 

Além deste capítulo em que se apresenta o enquadramento geral do tema, os objetivos, a 

metodologia, e a organização da dissertação, existem mais 8 capítulos. 
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No Capítulo 2 - Pavimentos rodoviários em estradas de baixo volume de tráfego nos Açores - 

É realizada a caracterização das tipologias de pavimentos comuns no arquipélago e a descrição das 

patologias frequentes em estradas com pavimento em bagacinas. 

No Capítulo 3 - As bagacinas do arquipélago dos Açores – Apresenta-se a revisão da literatura 

acerca das características geológicas e geotécnicas das escórias vulcânicas dos Açores. 

No Capítulo 4 - Caracterização das bagacinas da ilha de São Jorge – É apresentado o estudo 

das características geotécnicas das duas bagacinas aplicadas neste estudo. 

No Capítulo 5 - Estudo experimental – Faz-se a descrição do estudo experimental realizado, 

nomeadamente no que diz respeito ao fabrico dos provetes e aos respetivos ensaios de resistência. 

No Capítulo 6 - Apresentação e discussão dos resultados – Apresentam-se os resultados dos 

ensaios de resistência à compressão e tração indireta e faz-se a comparação do desempenho das 

bagacinas com outros agregados e solos tratados com cimento. 

No Capítulo 7 - Dimensionamento e aplicação – Apresenta-se uma proposta para soluções de 

pavimentos com as bagacinas tratadas com cimento, a sua metodologia de construção, uma orientação 

sobre aspetos construtivos, e a comparação do custo da sua aplicação com outras soluções de 

pavimentação correntemente utilizadas no arquipélago 

No Capítulo 8 - Conclusão e trabalhos futuros - É feito o resumo das principais ideias 

alcançadas com a realização deste estudo, e apresentam-se sugestões para a prossecução do 

desenvolvimento do conhecimento acerca deste tema. 
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2. Pavimentos rodoviários em estradas de baixo volume de 

tráfego nos Açores 

2.1 Organização da rede viária no arquipélago dos Açores 

 Segundo o Estatuto das Vias de Comunicação Terrestre na Região Autónoma dos Açores 

(2008), a rede viária no arquipélago divide-se em 4 escalões, de acordo com a sua funcionalidade 

(Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 – Organização da rede rodoviária no arquipélago dos Açores. 

Rede Função 

Regional Ligação entre os pólos urbanos de maior expressão em cada ilha 

Municipal Ligação dentro dos povoados e acesso a explorações agrícolas e pecuárias 

Agrícola Ligação dentro dos perímetros de ordenamento agrário 

Rural e florestal Acesso a explorações agrícolas, pecuárias e florestais acima da cota de 250 m 

e a circulação nos perímetros florestais 

Das redes viárias descritas, correspondem normalmente a estradas de baixo volume de tráfego 

(circulação inferior a 50 pesados por dia) a rede agrícola, a rede rural e florestal, e muitas das estradas 

municipais. A região tem sob a sua gestão cerca de 1.400 quilómetros de caminhos florestais e rurais 

em todo o arquipélago, aos quais se acrescenta uma extensa rede agrícola. 

O sector primário (agricultura, silvicultura e pescas) representa cerca de 10% do valor 

acrescentado bruto da economia regional (VAB), em comparação com 2% no continente (INE). Assim, 

a agropecuária e a transformação dos produtos dela resultantes, principalmente os lacticínios, são 

essenciais para a economia açoriana.  

Deste modo, as estradas de baixo de baixo volume de tráfego são fundamentais para o 

desenvolvimento económico no arquipélago, além assegurarem o acesso às necessidades básicas das 

populações rurais, como saúde e educação. No presente capítulo apresenta-se a descrição dos 

pavimentos mais comuns nestas estradas e das patologias frequentes nos pavimentos em bagacinas 

naturais. 

2.2 Estradas em “terra batida” 

Estradas em terra batida (Figura 2.1) são estradas sem pavimento formal, nas quais este é 

constituído simplesmente pelo solo natural atravessado, que pode ser compactado ou não. As suas 

características são bastante heterogéneas de acordo com o solo e a geologia de cada zona, resultando 

numa grande variabilidade das propriedades mecânicas de suporte. 

A superfície é normalmente irregular e desnivelada, com partículas de dimensões muito 

variáveis, podendo apresentar pedras de dimensões consideráveis, o que as torna por vezes acessíveis 

apenas a veículos agrícolas ou todo-o-terreno. 
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Figura 2.1 – Estrada em “terra batida”. Calheta, ilha de São Jorge. 

As estradas em terra batida não dispõem normalmente de um sistema formal de drenagem de 

águas pluviais, nomeadamente não apresentam inclinação transversal consistente nem valetas, o que 

em conjunto com a elevada permeabilidade da sua superfície, as torna extremamente vulneráveis à 

ação da erosão provocada pela água da chuva. Por conseguinte, em períodos de elevada precipitação 

tornam-se frequentemente intransponíveis.  

Pouco comuns nos Açores no que diz respeito a estradas públicas, os pavimentos em terra 

batida encontram-se sobretudo dentro de propriedades privadas, nomeadamente a ligar terrenos 

agrícolas às estradas públicas ou a ligar os próprios terrenos entre si, sendo pouco comuns fora destas.  

2.3 Estradas com pavimento em bagacina vermelha 

Os pavimentos em agregado de bagacina vermelha (Figura 2.2) são a tipologia de pavimento 

mais comum em estradas de baixo volume tráfego no arquipélago dos Açores. São constituídos 

simplesmente por uma única camada de agregado de bagacina, que varia usualmente entre 10 cm a 

20 cm, sobre o solo de fundação. 

 

Figura 2.2 – Pavimento em bagacina vermelha. Calheta, ilha de São Jorge. 

Verifica-se uma grande variabilidade na qualidade e construção das estradas e pavimentos em 

bagacinas nesta região. Frequentemente, a execução dos pavimentos é realizada de forma pouco 

cuidada, com espessuras reduzidas da camada de agregado (não excedendo os 5 cm), e sem qualquer 

tipo de compactação mecânica exceto a do tráfego circulante. Nestas situações, normalmente não são 

observados qualquer tipo de elementos de drenagem ou inclinação transversal no pavimento.  
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No entanto, também se observam estradas em agregado de bagacina relativamente 

sofisticadas (Figura 2.3), com pavimentos regulares e de boa qualidade, inclinação transversal 

adequada, e sistemas de drenagem mais ou menos completos, com valetas escavadas no solo, ou 

mesmo em betão de cimento.  

 

Figura 2.3 - Reabilitação de um pavimento em agregado de bagacina vermelha. Topo, Ilha de São Jorge 
(Câmara Municipal da Calheta, 2016). 

A escolha do agregado de bagacina aplicado nestes pavimentos é normalmente baseada em 

conhecimentos empíricos resultantes da experiência e tradição locais, não seguindo nenhum tipo de 

especificações técnicas particulares. Por vezes adiciona-se argila ao agregado de bagacina, 

normalmente numa proporção volumétrica de 1 para 6, ou de 1 para 3, caso o pavimento possua uma 

inclinação particularmente acentuada. Crê-se que esta adição resultará numa melhor compactação das 

partículas permitindo alguma aglutinação final, tornando a superfície de rodagem mais regular e 

melhorando a impermeabilização do pavimento. 

Devido à utilização histórica das bagacinas vermelhas como material de pavimentação no 

arquipélago, a própria coloração dos pavimentos assume uma importância cultural. Assim, muitas 

vezes, quando são realizadas pavimentações em localidades rurais ou lugares com interesse 

patrimonial ou histórico, são aplicadas misturas betuminosas, ou betão de cimento, com pigmentação 

avermelhada de forma a preservar a estética ou a traça arquitetónica típica da zona (figuras 2.4 a 2.6). 

    

Figura 2.4 - Esquerda: Penetração betuminosa em agregado basáltico com revestimento em pó de bagacina 
vermelha. (Paulo Henrique Silva) Direita: Pormenor do mesmo pavimento. Lajido, ilha do Pico. 



 6 
                       

    

Figura 2.5 - Pavimento em betão de cimento com pigmentação avermelhada. Rosais, ilha de São Jorge (Câmara 
Municipal de Velas, 2016). 

       

Figura 2.6 - Esquerda: Pavimento anterior em bagacina vermelha. Direita: Pavimento atual em mistura 

betuminosa com pigmentação avermelhada. Fajã dos Cubres, ilha de São Jorge (Carla Carvalho, 2016). 

2.4 Estradas com pavimento em bagacina negra 

Os pavimentos em bagacina negra (Figura 2.7) são muito menos comuns que aqueles em 

bagacina vermelha. Este material é principalmente empregue como agregado em betão de cimento em 

argamassas de cimento, ou em elementos pré-fabricados de betão como blocos ou abobadilhas, não 

sendo aplicado de forma corrente em pavimentos rodoviários de baixo volume de tráfego.  

 

Figura 2.7 – Pavimento em bagacina negra. Pico da Esperança, ilha de São Jorge. 

Neste caso, as características do pavimento são em tudo semelhantes aos de bagacina 

vermelha, com uma única camada de agregado de bagacina negra, que normalmente não excede os 

10 cm, aplicados diretamente sobre o solo de fundação.   
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Na ilha de São Jorge, estes pavimentos parecem surgir principalmente em zonas nas quais as 

jazidas com a bagacina negra se encontram na proximidade imediata das estradas em que são 

executados. Isto sugere que a utilização da bagacina negra, ao invés da vermelha como seria comum, 

se trata de uma questão de conveniência e não opção deliberada.  

De facto, parece haver um consenso generalizado entre autoridades locais e indústria de que 

as bagacinas vermelhas apresentam melhores características para aplicação em pavimentos 

rodoviários, provavelmente devido à perceção que estas apresentam, em geral, uma granulometria 

mais apropriada (mais extensa que as negras). No entanto, segundo a literatura, não se confirma uma 

relação entre as características mecânicas ou granulometria das bagacinas e a sua coloração, sendo 

essa variação mais preponderante segundo a sua jazida de origem (Fraga, 1988). 

2.5 Estradas com pavimento em semi-penetração ou penetração betuminosa 

 A pavimentação recorrendo a penetrações ou semi-penetrações betuminosas (Figura 2.8) foi 

empregue extensivamente no arquipélago Açores até à década de 1990 para todos os tipos de 

itinerários, estando em desuso atualmente.  

  

Figura 2.8 – Esquerda: Pavimento em agregado basáltico com penetração betuminosa. Direita: Pormenor do 
mesmo pavimento. Norte Grande, ilha de São Jorge. 

Nas semi-penetrações betuminosas, os pavimentos consistem geralmente numa camada de 

base granular com 10 cm de espessura de agregado basáltico razoavelmente uniforme (20/40 mm), 

com penetração de uma rega betuminosa na mesma até cerca 5 cm de profundidade (Figura 2.9). 

Enquanto que as penetrações betuminosas, consistem geralmente numa camada de 5 cm de agregado 

com penetração betuminosa na totalidade da mesma (Figura 2.10). Em ambos os casos, assentam 

sobre uma camada de sub-base granular em agregado de bagacina com espessura variável e 

apresentam uma camada de desgaste em revestimento superficial betuminoso simples (tipicamente 

constituído por uma rega de betume asfáltico com incrustação/colagem posterior de agregado 

8/12,5mm).  

Esta solução provou-se inadequada para a evolução crescente do tráfego rodoviário verificada 

nos Açores, e ao longo das últimas décadas estes pavimentos foram sendo substituídos por pavimentos 

flexíveis em misturas betuminosas, com base granular em ABGE, nos itinerários mais importantes.  

Atualmente, as penetrações e semi-penetrações betuminosas não sendo de aplicação 

corrente, ainda persistem em várias estradas de baixo volume de tráfego (pavimentos construídos 

durante o final do século passado), em variados estados de conservação.  
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Figura 2.9 – Estrutura comum de um pavimento em agregado basáltico com semi-penetração betuminosa. 

            

Figura 2.10 – Estrutura de um pavimento em agregado basáltico com penetração betuminosa. 

2.6 Estradas com pavimento flexível convencional 

 Nas duas últimas décadas tem-se verificado uma ação progressiva por parte das autoridades 

regionais e locais para modernizar e requalificar várias das estradas de baixo volume de tráfego mais 

importantes. O que normalmente consiste na substituição dos antigos pavimentos em agregado de 

bagacina, ou em semi-penetração ou penetração betuminosa com revestimento superficial, por 

pavimentos flexíveis (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 – Caminho agrícola com pavimento betuminoso flexível. Rosais, ilha de São Jorge. 

 Nestes casos, a estrutura do pavimento consiste geralmente em uma camada de desgaste em 

betão betuminoso, com betume asfáltico 50/70, com 5 cm de espessura, sobre uma camada de base 

granular em ABGE basáltico, com aproximadamente 15 cm a 20 cm de espessura (Figura 2.12). Esta 

estrutura pode assentar diretamente sobre o solo de fundação, ou sobre o pavimento antigo em 

bagacina devidamente regularizado. Por vezes a mistura betuminosa da camada de desgaste é 

aplicada diretamente sobre o pavimento anterior em bagacina, o que se verifica frequentemente em 

localidades rurais (Figura 2.13). 



 9 
                       

 

Figura 2.12 – Pavimento flexível com base granular em agregado basáltico. 

 

Figura 2.13 – Camada de desgaste sobre o pavimento anterior em bagacina. 

2.7 Patologias frequentes dos pavimentos em bagacinas 

 As estradas em bagacinas, quando bem executadas, apresentam normalmente uma 

capacidade de suporte adequada ao volume e tipo de tráfego que nelas circula. Deste modo, não se 

verificam usualmente deficiências a nível estrutural nestes pavimentos, nomeadamente rodeiras ou 

depressões excessivas, devidas a deformações e assentamentos no solo de fundação. 

Assim, as patologias verificadas devem-se principalmente a uma construção deficiente, à ação 

da erosão das condições ambientais (vento e precipitação) e do desgaste na superfície de rodagem 

provocados pelo tráfego circulante. 

2.7.1 Vegetação  

O aparecimento de vegetação nestes pavimentos (Figura 2.14) deve-se normalmente à sua 

execução com uma espessura reduzida de bagacina (5 cm), com compactação insuficiente ou mesmo 

inexistente, favorecendo as condições para o seu desenvolvimento. Ocorre normalmente nas zonas 

centrais e laterais da via, dado que a própria passagem dos rodados é destrutiva sobre a matéria 

vegetal, evitando o seu crescimento. 

 

Figura 2.14 – Vegetação na zona central de um pavimento em bagacina. 
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A presença de vegetação na zona de circulação reduz significativamente o atrito na superfície 

de rodagem, particularmente quando molhada, causando um maior risco de derrapagem e 

escorregamento dos veículos. Em casos mais extremos, a via poderá ficar acessível apenas a veículos 

todo-o-terreno e a máquinas agrícolas. 

2.7.2 Evolução granulométrica 

 A baixa resistência ao choque e ao desgaste das bagacinas, principalmente das partículas de 

maiores dimensões, resulta numa evidente perda de granulometria na superfície do pavimento, devido 

ao esmagamento e trituração do agregado sobre a ação rodas dos veículos (Figura 2.15). 

A evolução na proporção de partículas mais finas torna o pavimento mais vulnerável à erosão 

provocada pela água da chuva e pelo vento, podendo resultar uma perda acentuada de agregado a 

longo prazo. 

   

Figura 2.15 – Aparência da bagacina na zona de passagem dos rodados (esquerda) e na zona central do mesmo 
pavimento (direita). 

2.7.3 Erosão por ação da água 

 No estado natural, as bagacinas são não plásticas, apresentando uma baixa proporção de 

finos, e valores de equivalente de areia elevados (superiores a 90%) (Fraga, 1988), o que resulta numa 

fraca coesão das partículas na superfície do pavimento e na sua deficiente impermeabilização. Assim, 

estes pavimentos são vulneráveis à erosão provocada pela precipitação. Este problema é por vezes 

colmatado com a adição de argila ao agregado de bagacina para lhe conferir alguma coesão. 

A ação da erosão da água é particularmente danosa em zonas inclinadas, e o seu efeito é 

amplificado pela inexistência dos elementos adequados de drenagem na estrada, nomeadamente 

inclinação transversal ou valetas. Deste modo, a drenagem das águas pluviais ocorre ao longo da 

superfície do pavimento, provocando a perda de agregado das zonas mais elevadas para as mais 

baixas.  

É comum observarem-se valas profundas em algumas destas estradas, causadas pela ação 

continuada da água da chuva, que podem atravessar completamente a camada de bagacina até ao 

solo de fundação (Figura 2.16).  
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Figura 2.16 – Valas provocadas pela drenagem de águas pluviais ao longo da superfície de dois pavimentos em 
bagacina vermelha e negra.  

2.7.4 Segregação do agregado 

A segregação de agregado é caracterizada pela formação de cordões das partículas mais 

grossas nas zonas laterais do pavimento por ação da circulação do tráfego (Figura 2.17). Deve-se 

principalmente à baixa coesão das partículas no pavimento e a uma execução com compactação 

insuficiente.  

 

Figura 2.17 – Segregação do agregado grosso para a zona exterior da curva. 

2.7.5 Covas e rodeiras 

 As covas e rodeiras são normalmente causadas pelo desgaste continuado do tráfego circulante 

na superfície do pavimento, criando irregularidades e zonas de acumulação de água que afetam 

negativamente a circulação e potenciam o desenvolvimento de outras patologias. 

 As covas aparecem muitas vezes nas curvas em “U” das subidas de encostas, provocadas 

pelo desgaste das manobras e pela paragem e arranque dos veículos nestas zonas.  

As rodeiras podem ocorrer quando o pavimento é realizado sem qualquer tipo de compactação 

mecânica, sendo esta concretizada pela circulação do tráfego, provocando assentamentos na zona de 

passagem das rodas dos veículos. Também se verificam com alguma frequência em estradas com 

apenas uma via, nas quais o tráfego circula nas duas direções na mesma zona resultando num 

desgaste acrescido sob os rodados. 
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2.7.6 Poeira 

A poeira resulta da perda de finos devido ao vento e à passagem do tráfego, sendo 

especialmente comum durante as estações mais secas do ano. A perda destes finos pode resultar na 

perda de coesão e compactação do pavimento, e aumentar a sua permeabilidade, provocando o 

aparecimento de outros problemas. Esta patologia é particularmente problemática dentro de 

localidades rurais com estes pavimentos, dado que afeta diretamente as atividades humanas.  

2.7.7 Perda de agregado 

 A perda da bagacina é causada pelo efeito cumulativo, a longo prazo, de várias das patologias 

referidas anteriormente, forçando a realização de recargas periódicas do agregado, mais ou menos 

frequentes, consoante a qualidade da execução do pavimento (Figura 2.18). Em casos extremos, a 

quantidade de agregado restante é mínima deixando solo de fundação completamente a descoberto.  

 

Figura 2.18 – Pavimento em bagacina nitidamente erodido (note-se a presença das rochas do solo de fundação). 
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3. As bagacinas do arquipélago dos Açores 

3.1 Geologia  

 As bagacinas, como designadas nos Açores, são escórias vulcânicas, que são piroclastos 

basálticos de composição máfica, resultantes de erupções vulcânicas do tipo estromboliano. São um 

material poroso de baixa densidade com uma textura esponjosa, devido à presença de bolhas gasosas 

no magma aquando da sua formação (Fraga, 2009). 

As erupções estrombolianas (derivado de Stromboli, Itália) são caracterizadas por uma 

atividade moderadamente explosiva com várias explosões discretas e intermitentes, provocando a 

projeção aérea de piroclastos em trajetória parabólica. Durante a erupção, bolhas gasosas acumulam-

se no magma e coalescem em bolhas de maiores dimensões que ascendem através da chaminé 

vulcânica. Ao atingirem a superfície explodem, resultando na projeção aérea de um chuveiro de 

fragmentos de lava, ou piroclastos, incandescentes (Figura 3.1) (Nunes, 2012) (Sigurdsson, 1999). 

 

Figura 3.1 - Atividade estromboliana no monte Etna. Note-se a projeção dos piroclastos incandescentes que dão 
origem aos depósitos de escórias vulcânicas (Tom Pfeiffer. 2012). 

 A maioria dos piroclastos cai na proximidade imediata da chaminé vulcânica, formando cones 

de escórias bem definidos, normalmente simétricos, com uma altura entre 50 a 200 metros e um 

diâmetro basal entre 250 e 2500 metros (Figura 3.2). Esses cones são tipicamente estrombolianos, 

apresentado inclinações na ordem dos 33º correspondentes ao ângulo de atrito característico das 

próprias escórias (Schmincke, 2004) (Fraga, 1988). 

  

   

Figura 3.2 – Esquerda: Ilustração do processo de depósito de piroclastos num cone de escórias (USGS). Direita: 
Vista aérea da exploração de bagacinas num cone de escórias na ilha de S. Jorge (José Freitas, 2016). 
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A existência de diferentes fases na mesma erupção resulta na estratificação dos depósitos de 

escórias, conferindo uma grande heterogeneidade ao material, dado que as dimensões das partículas, 

o grau de consolidação, a porosidade e a sua coloração podem variar entre camadas (Fraga, 1988). 

As bagacinas apresentam normalmente uma coloração negra a acinzentada, ou 

castanho-avermelhada, resultante da oxidação dos minerais de ferro por fontes de vapor vulcânico que 

atravessam o cone de escórias. Verifica-se frequentemente a coexistência das duas cores no mesmo 

cone, ocupando as vermelhas as camadas mais interiores e as negras as mais superficiais (Figura 3.3). 

As negras apresentam-se normalmente desagregadas, enquanto as vermelhas têm uma maior 

tendência para se encontrarem consolidadas, dificultando a sua extração (Fraga, 1988). 

 

Figura 3.3 – Coexistência de bagacinas negras e vermelhas na mesma jazida (José Freitas, 2012). 

Os principais minerais presentes nas bagacinas são, por ordem decrescente de prevalência, a 

plagióclase, a piroxena, a olivina, o epídoto e a hematite. A coloração avermelhada parece estar 

diretamente associada à presença da hematite (óxido de ferro) dado que este mineral não está presente 

nas amostras de cor negra. Como piroclastos de natureza basáltica, as escórias vulcânicas apresentam 

uma composição química semelhante a esta rocha extrusiva, com prevalência da sílica e óxidos de 

alumínio, de cálcio, de ferro e de magnésio (Fraga, 1988). 

3.2. Características geotécnicas 

As escórias vulcânicas são um grupo especifico de materiais, dado que não apresentam o 

comportamento típico de uma rocha ou de um solo, deste modo, devem ser analisadas como um grupo 

geotécnico independente. Apesar de serem uma rocha de um ponto de vista geológico, o 

comportamento das bagacinas assemelha-se ao de um solo, com a particularidade de serem 

praticamente indiferentes ao teor de água. Por esta razão e por serem constituídas por grãos, as 

bagacinas devem ser tratadas como um agregado natural (Fraga, 2009) (Malheiro et al, 2010). 

3.2.1 Granulometria 

Fraga (1988) realizou uma caracterização granulométrica de várias bagacinas (7 negras e 7 

vermelhas) recolhidas em 14 jazidas dispersas por toda a ilha de São Miguel, com o objetivo de avaliar 

a sua variabilidade.  Segundo a classificação unificada de solos, 11 das amostras analisadas 

corresponderam à descrição de cascalho, sendo as 3 restantes de areia. A proporção de finos foi ínfima 

(inferior a 5%), garantindo a não plasticidade do material. Verificaram-se variações significativas na 
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granulometria das bagacinas provenientes de diferentes jazidas, mas não se confirmou uma correlação 

entre a granulometria e a coloração das amostras.  

 Após esta análise global, o autor recolheu 4 amostras de bagacinas, 3 vermelhas e 1 negra, 

provenientes de 3 jazidas diferentes para realizar um estudo mais detalhado. A amostra negra 

partilhava a mesma frente de jazida com uma das amostras vermelhas, permitindo averiguar a 

variabilidade na granulometria de bagacinas de cores diferentes provenientes da mesma exploração 

(Figura 3.4). Estas 4 amostras serão continuamente referidas sempre que for citado o trabalho deste 

autor. 

 

Figura 3.4 - Curva granulométrica de 4 amostras de bagacinas da ilha de São Miguel (Fraga,1988). 

Nesta análise, todas as amostras corresponderam à descrição de cascalho bem graduado com 

areia (USCS), mais uma vez a proporção de finos foi reduzida. As bagacinas negra e vermelha 

provenientes da mesma frente de exploração (amostras 126/86 e 1/87) apresentaram uma curva 

granulométrica semelhante. 

O autor também analisou o valor do equivalente de areia das 4 bagacinas referidas 

anteriormente, obtendo sempre valores superiores a 90%, confirmando assim a pouca influência dos 

elementos finos plásticos nas bagacinas. 

 No artigo Contribution to Geotechnical Characterization of Basaltic Pyroclasts, publicado em 

2010, Malheiro et al realizaram uma análise comparativa da granulometria de várias amostras de 

bagacinas provenientes dos arquipélagos dos Açores e Madeira (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Granulometria de várias amostras de bagacinas provenientes dos arquipélagos dos Açores (linha 
tracejada) e Madeira (linha contínua) (Malheiro et al, 2010). 
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A maioria das amostras provenientes dos Açores corresponderam à descrição de cascalho 

bem graduado com areia, enquanto a maioria das amostras do arquipélago da Madeira foram de areia 

bem graduada. Na generalidade das amostras dos Açores a quantidade de finos foi reduzida, no 

entanto em duas amostras verificou-se uma proporção significativa de material passado no peneiro 

0,075 mm (série ASTM), de cerca de 10%. 

Em suma, as bagacinas dos Açores apresentam normalmente uma granulometria extensa e 

bem graduada, geralmente na gama do cascalho bem graduado com areia, com uma proporção pouco 

significativa de finos. 

Uma das características mais importantes das bagacinas é a alteração verificada na 

granulometria, por fracturação e esmagamento das partículas, durante os processos de extração, 

transporte espalhamento e compactação (Fraga, 2009). No entanto o aumento de finos devido a estes 

processos não é significativo para o comportamento plástico, dado que estes se originam através do 

esmagamento de partículas de maiores dimensões. (Fraga, 1988) 

Fraga (1988) analisou a evolução granulométrica das bagacinas quando sujeitas à 

compactação com o pilão Proctor pesado e à compactação com um cilindro vibrador de rasto liso em 

vários aterros experimentais, obtendo as seguintes curvas granulométricas para bagacinas 

provenientes da mesma jazida (Figura 3.6 e Figura 3.7).  

 

Figura 3.6 - Evolução granulométrica de uma amostra de bagacina compactada com 1500 pancadas com o pilão 
Proctor pesado (Fraga,1988). 

 

Figura 3.7 - Evolução granulométrica de uma bagacina após compactação com 2, 4, 6, 8 e 10 passagens com o 
cilindro vibrador de rasto liso em aterro experimental (Fraga, 1988). 
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Na curva granulométrica da figura 3.7, verifica-se uma clara evolução com o aumento de 

passagens de cilindro. A proporção de material passado no peneiro de 19,1 mm (série ASTM) 

aumentou de 60% para 80%, no peneiro de 4,75 mm de 20% para 40% e a proporção de finos 

aumentou de cerca de 1% para 7%. 

A evolução granulométrica foi presente em todos os 4 aterros experimentais, com diferentes 

bagacinas, realizados pelo autor. No entanto, é de notar que a perda de granulometria variou 

significativamente entre as várias bagacinas, o que pode ser justificado por se tratarem de curvas 

granulométricas obtidas através de recolhas diferentes de material em cada aterro, mas principalmente 

pela própria heterogeneidade do material. 

Assim, pode concluir-se que há uma evolução evidente da granulometria das bagacinas com a 

compactação, no entanto verificam-se dificuldades em quantificar previamente a perda de 

granulometria com o processo construtivo.  

O relatório do LREC dos Açores, “Especificações técnicas para aplicação de bagacinas em 

sub-bases de pavimentos rodoviários” (2009), recomenda a caracterização das bagacinas através da 

realização de um trecho experimental utilizando os meios disponíveis em obra, para averiguar a 

evolução granulométrica com o processo construtivo. 

3.2.2 Massa volúmica e absorção de água 

Fraga (1988), determinou os valores das massas volúmicas e da absorção de água das 4 

bagacinas para as frações inferiores e superiores a 9,5 mm, e para os elementos grossos porosos e 

compactos (Quadro 3.1). 

Quadro 3.1 – Média das massas volúmicas e da absorção de água de 4 bagacinas provenientes da ilha de S. 
Miguel (adaptado de Fraga, 1988). 

Fração (mm) 
Massa volúmica 

saturada (Mg/m3) 
Massa volúmica 

seca (Mg/m3) 
Massa volúmica 

impermeável (Mg/m3) 
Absorção de 

água (%) 

> 9,5 1,65 1,32 1,97 25,75 

< 9,5 2,10 1,92 2,36 9,73 

G
ro

s
s
o
s
 

Porosos 1,54 1,20 1,80 31,53 

Compactos 1,97 1,67 2,34 21,23 

As partículas de maiores dimensões são significativamente mais porosas, apresentando assim 

uma massa volúmica seca significativamente inferior e valores para a absorção de água mais elevados. 

Relativamente, aos elementos grossos, é possível observar a influência da porosidade do material na 

massa volúmica, dado que os elementos grossos compactos apresentaram uma massa volúmica mais 

próxima da fração mais fina do material. 

3.2.3 Compactação em laboratório 

Fraga (1988) analisou a compactação das 4 bagacinas através de ensaios Proctor, obtendo 

para as várias amostras baridades secas máximas entre 1,2 Mg/m3 e 1,3 Mg/m3, para teores de água 

entre 10% e 30%, não se verificando um valor máximo evidente para nenhuma delas (Figura 3.8). O 
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autor concluiu assim, que o teor de humidade é praticamente indiferente para a compactação das 

bagacinas. 

 

Figura 3.8 – Curvas de compactação de 4 bagacinas provenientes da ilha de São Miguel (Fraga, 1988). 

Fraga tentou espaçar igualmente o teor de humidade nos vários ensaios, no entanto verificava-

se a expulsão de água pela base do molde à medida que este aumentava, resultando numa variação 

significativa entre os teores de humidade antes e após compactação.  

No estudo referido anteriormente, Malheiro et al (2010), analisaram a compactação de 

bagacinas dos Açores e da Madeira. Para as bagacinas açorianas obtiveram-se baridades secas 

máximas entre 1,2 Mg/m3 e 1,4 Mg/m3 para teores de água entre 15% e 35%, enquanto nas 

madeirenses obtiveram-se baridades secas máximas entre 1,4 Mg/m3 e 1,7 Mg/m3 para teores de água 

entre 5% e 18%. Esta diferença deveu-se provavelmente à granulometria mais fina e à maior massa 

volúmica das bagacinas madeirenses. Salienta-se a semelhança entre os resultados obtidos para as 

bagacinas dos Açores por Malheiro et al e aqueles obtidos por Fraga. 

3.2.4 Compactação in situ 

Fraga (1988) realizou 4 aterros experimentais, com 4 bagacinas distintas, cada um executado 

com duas camadas, com cerca de 20 cm. A compactação foi efetuada com um cilindro vibrador de 

rasto liso de 11 toneladas, sendo cada camada compactada com 1 passagem inicial do cilindro em 

regime estático, seguida de várias passagens do cilindro em vibração, finalizando-se com uma última 

passagem em regime estático. A compactação foi avaliada com a garrafa de areia de grande volume 

para a determinação da baridade seca.  

As baridades secas obtidas nos aterros foram relativamente baixas. Apenas num deles se 

atingiu um grau de compactação de 100%, variando nos restantes entre 85% a 90%. A partir de 6 ou 8 

passagens do cilindro, ocorreu uma variação insignificante na baridade, o que implica que foi atingida 

a máxima compactação com este equipamento.  
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O autor concluiu assim que as técnicas correntes aplicadas na execução de aterros revelaram-

se inadequadas na compactação das bagacinas, provavelmente devido ao emprego do cilindro vibrador 

e à espessura das camadas aplicadas, o que limitou a fracturação das partículas. Assim, Fraga sugere 

a execução dos aterros com camadas menos espessas recorrendo a equipamentos de compactação 

estáticos, possivelmente um cilindro de pneus. 

3.2.5 Resistência à fragmentação  

A resistência mecânica das bagacinas é muito variável sendo que, numa mesma bagacina, a 

resistência à fragmentação (avaliada no ensaio de Los Angeles) é tanto melhor quanto mais fina for a 

fração granulométrica ensaiada (Fraga, 2009). 

Fraga (1988) realizou uma análise da resistência à fragmentação, através do ensaio de Los 

Angeles, de várias amostras de bagacinas recolhidas em várias jazidas dispersas por toda a ilha de S. 

Miguel, obtendo valores para o coeficiente de LA entre 20% e 65%. Dada a extensão da granulometria 

deste material e com a finalidade de analisar a sua influência na resistência ao desgaste, o autor 

determinou a variação do coeficiente de LA, em 4 bagacinas, para diferentes fusos granulométricos 

(Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 – Coeficiente de LA de 4 bagacinas em função do módulo de finura (adaptado de Fraga, 1988). 

Fraga verificou uma correlação positiva entre o módulo de finura e o coeficiente de LA, ou seja, 

para a mesma bagacina a resistência à fragmentação será superior nas frações mais finas e inferior 

nas mais grossas. Este resultado difere daquele verificado no agregado basáltico, no qual a resistência 

à fragmentação é constante independentemente da fração granulométrica testada.  

Malheiro et al (2010), determinaram a resistência à fragmentação em 18 amostras de 

bagacinas provenientes do arquipélago do Açores, obtendo resultados semelhantes aos de Fraga 

(1988). Mais uma vez, verificou-se uma variação acentuada da resistência entre as várias bagacinas 

com valores para coeficiente de LA entre 25% e 70%. 
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3.2.6 Índice californiano de capacidade de carga (CBR) 

Fraga (1988) realizou a análise da variação do CBR das várias bagacinas com provetes 

moldados com 12, 25, 55 e 75 pancadas por camada, com o objetivo de avaliar a variação da 

capacidade de suporte em função da baridade da seca. Em todas as bagacinas verificou-se uma 

correlação linear significativa entre a compactação e os valores do CBR (Figura 3.10). Para a energia 

de compactação regulamentar (55 pancadas por camada) os valores para o CBR variaram entre 49% 

e 67%. 

 

Figura 3.10 – Relação entre a baridade seca e o valor do CBR em 4 bagacinas provenientes da ilha de São 
Miguel (adaptado de Fraga, 1988). 

Malheiro et al (2010) obtiveram resultados semelhantes para as bagacinas dos Açores, com 

valores para o CBR entre 42% a 73%. Enquanto nas bagacinas da Madeira a variação foi mais 

acentuada com valores que variaram entre 40% e 96%. Os autores afirmaram que a capacidade de 

carga é significativamente superior se fração granulométrica testada for mais fina, no entanto essa 

relação não foi quantificada. 

Apesar da sua baixa resistência mecânica das bagacinas, estas apresentam uma capacidade 

de suporte significativa com valores para o CBR superiores a 40%. 

3.2.7 Módulo de elasticidade 

Fraga (1988) realizou ensaios de carga, com placas com diâmetros de 300 mm e 457 mm, nos 

4 aterros referidos anteriormente (Figura 3.11).  

Verificou-se que o módulo de elasticidade diminui com as pressões aplicadas até se atingir um 

mínimo entre 90 MPa a 120 MPa, a partir do qual se verifica um acréscimo gradual com o aumento de 

carga. Para a pressão de 150 kPa, que o autor considera a pressão tipicamente aplicada na sub-base 

de um pavimento rodoviário, o módulo de elasticidade variou entre 100 MPa e 140 MPa. Enquanto que 

para a pressão de 500 kPa, a pressão diretamente aplicada pelos rodados na camada de desgaste de 

um pavimento, o módulo de elasticidade variou entre 120 MPa e 160 MPa. 
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Figura 3.11 – Módulo de elasticidade em função da carga aplicada e do número de passagens realizadas com o 
cilindro num aterro experimental com 40 cm de espessura de bagacina (Fraga, 1989). 
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4. Caracterização das bagacinas provenientes da ilha de São 

Jorge 

4.1 Origem 

 No estudo da resistência das bagacinas tratadas com cimento foram empregues duas 

variedades de bagacinas, uma vermelha e outra negra (Figura 4.1), ambas provenientes da ilha de São 

Jorge no arquipélago dos Açores. 

   

Figura 4.1 - As duas bagacinas aplicadas neste estudo.   

A bagacina vermelha é originária de uma exploração da Câmara Municipal da Calheta, na zona 

do Pico da Calheta (Figura 4.2), e tem sido aplicada regularmente na construção e reabilitação de vários 

caminhos municipais. Também é disponibilizada sem custos à população para pequenas obras 

domésticas, principalmente em acessos privados e jardins. 

A bagacina negra provem de uma exploração privada, da empresa José Almerindo Ramos 

Freitas, e é extraída na zona do Pico dos Louros (Figura 4.2), no concelho de Velas. Tem sido 

principalmente aplicada, não transformada, como agregado em blocos de betão para alvenaria, e moída 

ou crivada em argamassas de cimento.  

A bagacina negra foi fornecida com a granulometria que apresentava em jazida, enquanto a 

vermelha foi crivada de forma a remover as partículas de maiores dimensões.  

 

Figura 4.2 – Localização das jazidas de origem das bagacinas na ilha de São Jorge. 
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4.2 Análise granulométrica 

 A granulometria das duas bagacinas (Figura 4.3) foi determinada através da peneiração a seco 

segundo a norma NP EN 933-1 (IPQ, 2000).  

 

Figura 4.3 – Curva granulométrica da bagacinas vermelha e negra. 

As duas bagacinas apresentaram uma granulometria extensa e bem graduada, com um 

diâmetro máximo de 31,5 mm e uma proporção de finos na ordem dos 5%. Segundo a classificação 

unificada de solos, ambas correspondem à descrição de areia bem graduada com cascalho.  

Em comparação com a bagacina negra, a vermelha apresentou uma granulometria algo mais 

extensa com maior representatividade das partículas da fração mais grossa. 

4.3 Matéria orgânica 

 Aquando da receção dos agregados no laboratório verificou-se a existência de alguns 

fragmentos vegetais misturados com a bagacina vermelha. Assim, optou-se por analisar o teor em 

matéria orgânica das duas bagacinas através da queima do material num forno mufla. 

 O procedimento não foi realizado segundo nenhum documento normativo específico, no 

entanto seguiram-se aproximadamente as indicações da norma D2974 (ASTM, 2000). 

Obteve-se uma amostra significativa, por esquartelamento, de cada uma das bagacinas, com 

aproximadamente 2 kg, que foi seca em câmara durante cerca de 24 horas a uma temperatura de 105 

ºC. Depois de seca, a amostra foi retirada da câmara e pesada após atingir a temperatura ambiente. 

Após a determinação da massa seca, a amostra foi depositada num cesto para queima de betume, e 

colocada no forno mufla, a uma temperatura de 540 ºC, até não se verificar uma variação adicional na 

sua massa.  

A percentagem de matéria orgânica foi determinada através da diferença na massa do 

agregado antes e após a queima (Figura 4.4). Como esperado, verificou-se uma proporção mais 

significativa de matéria orgânica na bagacina vermelha, que poderá afetar negativamente o seu 

desempenho na mistura com o cimento. 
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Figura 4.4 – Teor de matéria orgânica das bagacinas vermelha e negra. 

4.4 Valor de azul de metileno 

A determinação do teor de finos foi realizada através do ensaio do azul de metileno, segundo 

a norma NP EN 933-9 (IPQ, 2002), para a fração 0/2mm (Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 Valores do azul de metileno para as bagacinas vermelha e negra. 

Apesar da bagacina negra possuir uma proporção de finos ligeiramente superior, a bagacina 

vermelha apresentou um valor do azul de metileno significativamente mais elevado. Provavelmente 

devido à presença de matéria orgânica ou de vestígios de solo nesta. Também é possível que bagacina 

vermelha, por ser mais alterada, contenha uma maior proporção de finos com características plásticas, 

enquanto os finos presentes na bagacina negra resultam principalmente do desgaste das partículas de 

maiores dimensões. 

Para agregados com uma percentagem de finos superior a 3%, o Caderno de Encargos das 

Estradas de Portugal (Estradas de Portugal, 2014) estipula um valor máximo de azul de metileno de 

2,0 g/kg, para agregados aplicados em misturas com ligantes hidráulicos em camadas de base e de 

2,5 g/kg para camadas de sub-base. Assim, ambas as bagacinas apresentam um valor de azul de 

metileno adequado para a aplicação com cimento em pavimentos rodoviários. 

4.5 Massa volúmica e absorção de água  

A determinação da massa volúmica e absorção de água duas bagacinas (Quadro 4.1) foi 

realizada segundo a norma NP EN 1097-6 (IPQ, 2013). Foram analisadas as frações de 0,063/4mm e 

de 4/16mm através do método do picnómetro. 
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Quadro 4.1 – Massas volúmicas e absorção de água das bagacinas vermelha e negra. 

Bagacina 
Fração 
(mm) 

Massa volúmica 
impermeável (Mg/m3) 

Massa volúmica 
seca (Mg/m3) 

Massa volúmica 
saturada (Mg/m3) 

Absorção de 
água (%) 

Vermelha 
4/16 2,13 1,63 1,87 14,35 

0,063/4 2,37 2,29 2,32 1,53 

Negra 
4/16 2,01 1,42 1,72 20,47 

0,063/4 2,48 2,45 2,46 0,47 

 

As bagacinas vermelha e negra, apresentaram uma massa volúmica seca média de 1,97 Mg/m3 

e de 2,09 Mg/m3 respetivamente. A norma NP EN 13242 (IPQ, 2005) define um agregado leve para 

uma massa volúmica seca inferior a 2,0 Mg/m3, portanto as duas bagacinas encontram-se no limiar 

entre os agregados leves e os normais.  

Verificou-se uma diferença significativa nos resultados entre as duas frações analisadas.  A 

fração mais grossa apresentou uma porosidade bastante mais acentuada, e, por conseguinte, uma 

massa volúmica seca significativamente inferior e uma absorção de água bastante mais elevada. 

Como verificado por Fraga (1988), a discrepância entre os valores da massa volúmica 

impermeável entre as duas frações implica que a porosidade é devida principalmente à existência de 

poros interiores não acessíveis à água. 

4.6 Compactação 

A determinação da baridade máxima teórica e o teor de humidade ótimo foram realizadas 

através do ensaio de compactação Proctor, segundo a norma NP EN 13286-2 (IPQ, 2014). Como 

estipulado, foi realizada a compactação pesada em molde grande, em 5 camadas, cada uma 

compactada com 56 pancadas do pilão pesado Proctor. As bagacinas foram secas às condições 

ambientais no laboratório e testadas com teores de humidade que variaram entre 10% a 20% com 

incrementos de 2% (figuras 4.6 e 4.7).  

Na bagacina vermelha verificou-se uma baridade máxima de 1,579 Mg/m3 (Figura 4.6), e na 

negra de 1,645 Mg/m3 (Figura 4.7), ambas para um teor de humidade de cerca de 18%. 

 Como verificado por Fraga (1988), não se apurou uma relação nítida entre o teor de humidade 

e a baridade seca nas bagacinas estudadas para os teores de humidade analisados. Apesar de se 

verificar um ligeiro acréscimo da baridade com o teor de humidade, não se verificou um valor máximo 

óbvio em nenhuma das bagacinas, e a variação encontrada poderá dever-se apenas à 

heterogeneidade do material. 

 A partir de um determinado teor de humidade, 18% para a bagacina vermelha e 16% para a 

negra, verificou-se expulsão de água pela base do molde durante a compactação (Figura 4.8), 

resultando num teor de humidade final inferior ao adicionado ao agregado durante a preparação do 

ensaio. O que também está de acordo com o verificado por Fraga (1988).  
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Figura 4.6 – Relação entre a baridade seca e o teor de humidade da bagacina vermelha. 

 

 

Figura 4.7 – Relação entre a baridade seca e o teor de humidade da bagacina negra.  

Nos gráficos apresentados, é possível observar esta perda de humidade durante os ensaios. 

Na bagacina vermelha o teor de humidade inicial de 20% resultou num teor de humidade de final de 

cerca de 18% após a compactação, enquanto na bagacina negra, os teores de humidade iniciais de 

20% e 18% resultaram em teores de humidade finais de 18% e 16% respetivamente. 

 

Figura 4.8 – Pormenor da água expulsa através da base do molde Proctor durante um ensaio de compactação. 
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4.7 Evolução granulométrica  

Para avaliar a evolução da granulometria das bagacinas quando sujeitas ao impacto durante 

compactação, foram realizadas análises granulométricas, antes e após a compactação, a 3 dos 6 

provetes, ensaiados no Proctor. Os resultados apresentados (figuras 4.9 e 4.10), correspondem à 

média das 3 análises granulométricas realizadas para cada uma das bagacinas. 

 

Figura 4.9 – Evolução média da granulometria da bagacina vermelha com a compactação Proctor pesada em 
molde grande. 

Verificou-se uma variação significativa na granulometria de ambas as bagacinas com a 

compactação. Na bagacina vermelha restou apenas uma proporção ínfima de material retido no peneiro 

de 16 mm, enquanto na bagacina negra esta fração desapareceu completamente. 

 

 

Figura 4.10 - Evolução média da granulometria da bagacina negra com a compactação Proctor pesada em molde 
grande. 
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A compactação não resultou num acréscimo muito elevado do teor de finos (cerca de 3%), e a 

evolução granulométrica foi mais significativa na zona intermédia da curva, o que implica que a perda 

de granulometria resultou principalmente da fracturação das partículas da fração mais grossa (d>2mm), 

sendo mais reduzida nas partículas de menores dimensões. 

Comparando os valores do módulo de finura das várias amostras, antes e após os ensaios de 

compactação (Quadro 4.2), obtém-se a mesma conclusão. Nas amostras inicialmente mais grossas 

ocorreu uma redução superior no módulo de finura, indicando uma maior evolução na granulometria. 

 Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Fraga (1988). Nas bagacinas, a resistência 

ao choque e ao desgaste é superior na fração mais fina, o que é expectável, dada a porosidade 

significativamente superior das partículas de maiores dimensões. 

Quadro 4.2 – Variação do módulo de finura, com a compactação Proctor pesada em molde grande, das várias 
amostras da bagacina vermelha e da negra. 

 
Bagacina 
  

 
Amostra 

 

Módulo de finura 

Inicial Final Variação absoluta Variação relativa 

Vermelha 

V1 4,42 3,66 -0,77 -17% 

V2 4,29 3,68 -0,61 -14% 

V3 3,99 3,41 -0,58 -15% 

Negra 

N1 3,99 3,25 -0,74 -18% 

N2 3,50 3,13 -0,37 -11% 

N3 3,47 3,11 -0,36 -10% 
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5. Estudo experimental 

5.1 Fabrico dos provetes 

De forma a analisar a resistência à tração e à compressão das bagacinas tratadas com cimento, 

produziram-se duas variedades de provetes cilíndricos (Figura 5.1) com dimensões e relações 

altura/diâmetro distintas. Os primeiros com 102 mm de diâmetro e 117 mm de altura (H/D=1,15) e os 

segundos com 71 mm de diâmetro e 142 mm de altura (H/D=2).  

 

Figura 5.1 – As duas variedades de provetes cilíndricos produzidas ao longo do estudo. Provete 71x142 mm à 

esquerda e provete 102x117 mm à direita. 

Para cada bagacina (negra e vermelha) produziram-se provetes de misturas com teores em 

cimento de 4%, 5% e 6% (em massa seca de agregado) a serem testados aos 7 e 28 dias de cura. De 

acordo com o estabelecido na norma EN 14227-1 (CEN, 2013), fabricaram-se 3 exemplares para cada 

teor em cimento e tempo de cura.  

5.1.1 Preparação da mistura  

Os provetes foram executados com o cimento de utilização mais comum no arquipélago dos 

Açores, o cimento Porland de calcário do tipo CEM II/B-L 32,5 N.  

Apesar do efeito pouco significativo do teor de humidade na compactação das bagacinas, 

procurou-se fabricar os provetes com o teor de humidade correspondente à baridade máxima verificada 

nos ensaios de compactação. No entanto, devido à natureza auto-drenante do agregado, a partir de 

determinado volume de água, verifica-se a expulsão desta pela base do molde ao longo do processo 

de compactação, resultando numa perda de calda de cimento. Deste modo para cada bagacina 

procurou-se aplicar o maior teor em água que não provocasse a perda de ligante. 

Assim, após a realização de vários ensaios ao método de fabrico com diversos teores de 

humidade progressivamente mais baixos, optou-se por produzir os provetes de bagacina negra e 

bagacina vermelha com os teores de água de 12% e 14% respetivamente. 

A mistura foi realizada individualmente para cada provete fabricado. Primeiro colocou-se a 

quantidade estabelecida de bagacina no balde da misturadora juntamente com o teor em cimento 

pretendido, misturando-se até se verificar uma distribuição uniforme do ligante. Por fim, adicionou-se a 

quantidade adequada de água, misturando-se novamente até a mistura apresentar um aspeto 

homogéneo. 
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5.1.2 Provetes de 102x117 mm 

Os provetes, com dimensões de 102x117 mm (Figura 5.2), foram executados segundo a norma 

NP EN 13286-50 (IPQ, 2012), a qual estabelece a metodologia para o fabrico de provetes cilíndricos 

de misturas de agregados tratados com ligantes hidráulicos recorrendo a equipamento Proctor. Desta 

forma, os provetes foram preparados e compactados em conformidade com a norma NP EN 13286-2 

(IPQ, 2014). Este processo de fabrico é análogo a um ensaio de compactação Proctor, com a distinção 

que no final o provete é extraído integralmente do molde.  

 

Figura 5.2 – Provetes de 102x117 mm da bagacina vermelha tratada com cimento. 

Cada provete foi fabricado com 5 camadas, cada uma compactada com 56 pancadas do pilão 

pesado Proctor. Após o processo de compactação, rasourou-se o material em excesso alisando-se a 

superfície superior do provete (figuras 5.3 a 5.5). Ao contrário do estabelecido na norma, que estipula 

um tempo mínimo de 20 horas de cura até à desmoldagem, os provetes foram extraídos imediatamente 

dos moldes e colocados na câmara de cura húmida (humidade relativa superior a 95%), onde 

permaneceram durante o período de cura pretendido. 

       

Figura 5.3 – Esquerda: Equipamento utilizado no fabrico dos provetes. Balde com a mistura, molde e pilão 
pesado Proctor. Direita: Mistura dividida em 5 partes iguais pronta a ser colocada no molde. 
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Figura 5.4 – Esquerda: Compactação do provete com o pilão pesado Proctor. Direita: Rasura do excesso de 

mistura do topo do molde. 

 

Figura 5.5 – Desmoldagem do provete. 

5.1.3 Provetes de 71x142 mm 

Os provetes com dimensões 71x142 mm (Figura 5.6) foram fabricados segundo a 

especificação LNEC E264 (LNEC, 1972), a qual estabelece um processo de fabrico e cura de provetes 

cilíndricos de solo-cimento para o ensaio de compressão simples.  

 

Figura 5.6 – Provetes de 71x142 mm da bagacina negra tratada com cimento. 

Como estabelecido na norma, o material retido no peneiro 19,0 mm (série ASTM) foi descartado 

sem substituição, dada proporção pouco significativa desta fração. O processo de fabrico consistiu na 



 34 
                       

colocação integral da mistura no molde, que foi compactada com uma vara de aço até se obter uma 

distribuição uniforme e sem vazios com cerca de 150 mm de altura. Por fim, o provete é compactado 

por impacto com a queda repetida de um pilão de 6,8 kg de massa até que a sua altura se reduza para 

142 mm (figuras 5.7 a 5.9). 

A norma especifica um tempo de cura mínimo de 12 horas em câmara húmida até se proceder 

à desmoldagem de cada provete. No entanto, para tornar o processo de produção mais expedito, cada 

provete foi desmoldado imediatamente sobre uma superfície onde permaneceu durante cerca de 24 

horas até endurecer o suficiente para ser transportado para a câmara de cura húmida.  

 

Figura 5.7 – Equipamento utilizado. Balde com a mistura, vara de aço, molde e pilão para compactação. 

    

Figura 5.8 – Esquerda: Colocação da mistura no molde. Direita: Compactação com a vara de aço. 

    

Figura 5.9 – Esquerda: Compactação por Impacto. Direita: Desmoldagem do provete. 
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5.2 Ensaios de resistência 

5.2.1 Resistência à compressão 

Para a determinação da resistência à compressão das bagacinas tratadas com cimento, 

realizaram-se ensaios de compressão dos provetes de 71x142 mm, para as misturas com bagacina 

negra e bagacina vermelha, com os teores de cimento de 4%, 5%, e 6% com 7 e 28 dias de cura. Dado 

o relativo baixo grau de compactação verificado nestes provetes, optou-se por realizar também ensaios 

à compressão dos provetes de 102x117 mm para ambas as misturas, apenas para o teor de cimento 

de 5% para os mesmos períodos de cura. 

Os ensaios foram realizados recorrendo a uma prensa Marshall, equipada com dois pratos para 

a aplicação de carga (Figura 5.10). A velocidade de carregamento aplicada foi a do ensaio CBR, que 

corresponde a 1 mm de deslocamento por minuto. 

    

Figura 5.10 - Ensaios de compressão simples dos provetes de 71x142 mm e dos provetes de 102x117mm. 

Como o incremento de carga estava dependente da deformação, a velocidade de 

carregamento variou consoante o módulo de elasticidade de cada provete. Assim, para os provetes de 

71x142 mm, o incremento de carga variou entre 5 kPa/s e 15 kPa/s e a rotura ocorreu num intervalo de 

90 a 130 segundos. Enquanto nos provetes de 102x117 mm o incremento de carga variou entre 20 

kPa/s e 30 kPa/s e a rotura ocorreu num intervalo de 140 a 150 segundos.  

Note-se que apesar da velocidade de carregamento variar entre provetes, para cada ensaio o 

incremento de carga foi relativamente uniforme, devido à relação linear verificada entre força e 

deslocamento destes materiais.            

Os provetes foram retirados da câmara de cura húmida, medidos com uma exatidão de 0,05 

mm e testados imediatamente de forma a evitar a perda de humidade. A carga de rotura foi registada 

e a resistência à compressão foi determinada a partir da equação 5.1, tendo em conta as dimensões 

do provete. 
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𝑅𝑐 =
𝐹

𝐴𝐶
 

Rc - Resistência à compressão do provete (MPa) 

F - Força de rotura (N) 

Ac - Área da secção do provete em (mm2) 

Como estabelecido na norma EN 14227-1 (CEN, 2013) a resistência à compressão foi 

calculada a partir da média dos resultados de 3 exemplares. Sempre que um valor se desviou mais de 

20% da média, este foi rejeitado e a resistência foi determinada através da média dos restantes valores. 

Na Figura 5.11 apresentam-se alguns exemplos do aspeto da rotura de alguns dos provetes após a 

rotura por compressão. 

  

Figura 5.11 – Aparência das duas variedades de provetes após a rotura por compressão.   

5.2.2 Tração indireta (compressão diametral) 

A resistência à tração foi determinada através do ensaio de compressão diametral (ensaio 

brasileiro), que consiste na aplicação de uma força de compressão ao longo das geratrizes opostas de 

um provete cilíndrico até que se dê a rotura. Este carregamento provoca um esforço de corte ao longo 

do plano carregado que cede por tração.  

Realizaram-se ensaios de compressão diametral dos provetes de 102x117 mm, das misturas 

com ambas as bagacinas, com os teores de cimento de 4%, 5% e 6%, com 7 e 28 dias de cura em 

câmara húmida. 

Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NP EN 13286-42 (IPQ, 2012), que 

estabelece um método de ensaio para a determinação da resistência à tração indireta de misturas 

tratadas com ligantes hidráulicos. O equipamento empregue foi o mesmo referido em 3.3.1 (Figura 

5.12). Neste caso, o incremento de carga variou entre 2,5 kPa/s e 5 kPa/s e a rotura ocorreu num 

intervalo de 60 segundos a 80 segundos. 

(5.1) 
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Figura 5.12 – Ensaio de compressão diametral. 

Como nos ensaios à compressão, os provetes foram retirados da câmara de cura húmida, 

medidos e testados imediatamente. A resistência à tração indireta foi determinada a partir da equação 

5.2 através das dimensões de cada provete. 

𝑅𝑖𝑡 =
2𝐹

𝜋𝐻𝐷
 

Rit - Resistência à tração indireta do provete (MPa) 

F - Força de rotura em N 

H - Comprimento do provete em mm 

D - Diâmetro do provete em mm 

 

Novamente, a resistência à tração indireta foi calculada a partir da média dos resultados de 3 

exemplares. Sempre que um valor se desviou mais de 20% da média, este foi rejeitado e a resistência 

foi determinada através da média dos restantes valores. Na Figura 5.13 e Figura 5.14 apresentam-se 

alguns exemplos de roturas à tração indireta. 

 

Figura 5.13 - Conjunto de 3 exemplares, da mistura com a bagacina negra, após a rotura por tração indireta. 

(5.2) 
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Figura 5.14 - Pormenor do plano de rotura à tração indireta de um provete da bagacina vermelha tratada com 

cimento. 
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6. Apresentação e discussão dos resultados 

6.1 Compactação e baridade 

Diferentes metodologias de fabrico resultam em provetes com diferentes formas e baridades, 

resultando em resistências diferentes para a mesma mistura. Assim, é importante não separar a 

resistência do método de produção (EN 14227-1).  

Imediatamente após o processo de fabrico procedeu-se à pesagem de cada provete, de forma 

a determinar a sua massa e baridades húmidas. A baridade seca foi estimada considerando o teor em 

água adicionado à mistura. (figuras 6.1 e 6.2). 

 

Figura 6.1 – Baridades secas médias dos provetes da BTC vermelha. As barras de erro representam ± um 
desvio-padrão. 

 

Figura 6.2 – Baridades secas médias dos provetes da BTC negra.  As barras de erro representam ± um 
desvio-padrão. 

Não se verificaram variações muito significativas nas baridades dos provetes em relação ao 

seu teor em cimento. Assim, a variação das próprias bagacinas foi mais significativa para compactação 

do que a pequena variação na quantidade de ligante. 

Nos provetes de 102x117 mm verificaram-se baridades superiores às obtidas nos ensaios de 

compactação, com graus de compactação de 105% e 107% para a bagacina vermelha e negra 

respetivamente, com uma variação relativamente pequena entre provetes.  
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O acréscimo da baridade verificado nestes provetes resulta provavelmente da adição do 

cimento, com uma massa volúmica superior à da bagacina, e da maior energia de compactação 

aplicada no seu fabrico, em comparação com os ensaios Proctor. 

Nos provetes de 71x142 mm obtiveram-se baridades significativamente mais baixas, com 

graus de compactação de 94% e 98% para as bagacinas vermelha e negra respetivamente, com uma 

variação mais acentuada entre provetes.  

Ao contrário dos provetes de 102x117 mm, que foram compactados em 5 camadas, os provetes 

de 71x142 mm foram compactados integralmente a partir do topo. Este método de compactação 

provoca uma menor evolução granulométrica no agregado, dado que apenas as zonas nas 

extremidades superior e inferior do provete estão sujeitas ao impacto. Assim, a contribuição da perda 

de granulometria no acréscimo da baridade seca é mais limitada. 

Pelas razões descritas anteriormente, este método de fabrico também resulta numa 

compactação desigual ao longo do comprimento do provete, com uma baridade inferior na zona central 

e superior nas extremidades (EN 13286-53).  

O controlo da compactação dos provetes de 71x142 mm foi realizado através da redução da 

altura da mistura no molde, portanto o número de pancadas, e consequentemente a energia de 

compactação, variaram ligeiramente de provete para provete, o que poderá justificar a maior variação 

verificada na baridade destes. 

6.2 Resistência à compressão 

6.2.1 Provetes 102x117 mm  

Os resultados médios dos ensaios de compressão dos provetes de 102x117 mm com 5% de 

teor em cimento apresentam-se no quadro 7.1. 

Quadro 6.1 – Resistência à compressão média dos provetes de 102x117 mm para as várias misturas. 

Bagacina TC (%) 
7 dias  28 dias 

Rc (MPa) CV (%)  Rc (MPa) CV (%) 

Vermelha 5 2,845 6  3,135 9 

Negra 5 3,102 3  3,829 5 

 

A BTC negra apresentou a maior resistência à compressão para ambos os períodos de cura. 

Nos provetes com 7 e 28 dias de cura, a resistência à compressão mais elevada foi de 3,10 MPa e 3,83 

MPa respetivamente. A BTC negra apresentou uma resistência 9% superior à BTC vermelha aos 7 

dias, e 22% superior aos 28 dias de cura (Figura 6.3). 
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Figura 6.3 – Resistência à compressão dos provetes de 102x117 mm com 5% de cimento, com 7 e 28 dias de 
cura. As barras de erro representam o intervalo de resultados dos diversos provetes. 

Entre os 7 e 28 dias de cura verificou-se um acréscimo de 10% da resistência à compressão 

na BTC vermelha e de 23% na BTC negra. O acréscimo da resistência com o tempo de cura na BTC 

vermelha foi relativamente baixo e, dada a maior variação relativa (9%) verificada nestes provetes, é 

possível que se verificasse um acréscimo superior com uma amostra maior, ou uma repetição dos 

ensaios. 

6.2.2 Provetes 71x142 mm  

No Quadro 7.2 apresentam-se os resultados médios dos ensaios de resistência à compressão 

dos provetes 71x142 mm para as várias misturas, com 7 e 28 dias de cura. A resistência verificada 

nestes provetes foi extremamente baixa e, por razões discutidas adiante, esses resultados não deverão 

ser considerados representativos da resistência das bagacinas tratadas com cimento. Não obstante, 

será realizada a sua análise. 

Quadro 6.2 – Resistência à compressão média dos provetes de 71x142cmm para as várias misturas com 7 e 28 
dias. Os resultados com provetes excluídos encontram-se assinalados. 

Bagacina TC (%) 
7 dias  28 dias 

Rc (MPa) CV (%)  Rc (MPa) CV (%) 

Vermelha 

4  0,506* 19  0,511 17 

5 0,813 8   0,906* 22 

6 1,010 6  1,163 11 

Negra 

4 0,900 15  0,908 4 

5 1,064 11  1,366 12 

6 1,328 13  1,618 9 

 

Verificou-se uma grande variabilidade na resistência destes provetes, em comparação com os 

provetes de 102x117 mm, resultando na exclusão de 2 deles por apresentarem uma resistência com 
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um desvio 20% superior à média. O coeficiente de variação médio foi 14% para a BTC vermelha e 11% 

para a BTC negra, enquanto nos provetes de 102x117 mm foi 8% e 4% respetivamente. Note-se 

também que o coeficiente de variação da baridade dos provetes de 71x142 mm foi duas vezes superior 

ao verificado nos provetes de 102x117 mm. 

Nos provetes com 7 dias de cura (Figura 6.4), a resistência à compressão variou entre 0,51 

MPa e 1,01 MPa na BTC vermelha e entre 0,90 MPa e 1,33 MPa na BTC negra. Nos provetes com 5% 

e 6% de cimento, a BTC negra apresentou uma resistência 30% superior à da BTC vermelha, enquanto 

nos provetes com 4% de cimento esta diferença foi de quase 80%.  

 

Figura 6.4 -  Resistência à compressão dos provetes de 71x142 mm com 7 dias de cura. As barras de erro 

representam o intervalo de resultados dos diversos provetes. 

Nos provetes com 28 dias de cura (Figura 6.5) a resistência à compressão variou entre 0,51 

MPa e 1,63 MPa na BTC vermelha e entre 0,91 MPa e 1,62 MPa na BTC negra. Novamente, a diferença 

relativa da resistência entre as duas misturas foi maior quanto mais baixo o teor em cimento dos 

provetes. Com uma diferença de cerca de 40% nos provetes com 6% de cimento e de quase 80% nos 

provetes com 4% de cimento.  

 

Figura 6.5 - Resistência à compressão dos provetes de 71x142 mm com 28 dias de cura. As barras de erro 
representam o intervalo de resultados dos diversos provetes. 
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Na Figura 6.6 ilustra-se a variação relativa da resistência à compressão entre os 7 e os 28 dias 

de cura. Nos provetes com 4% de cimento o acréscimo da resistência verificado foi mínimo para as 

duas misturas, enquanto nos provetes com 5% e 6% de cimento, verificou-se um acréscimo mais 

significativo da resistência. Como verificado nos provetes de 102x117 mm, a BTC negra apresentou 

um maior desenvolvimento na resistência em comparação com a vermelha. 

 

Figura 6.6 - Variação relativa da resistência à compressão dos provetes de 71x142 mm, entre os 7 e os 28 dias 

de cura. 

Os resultados obtidos para a resistência à compressão nos provetes de 71x142 mm foram 

significativamente inferiores aos obtidos nos provetes de 102x117 mm (Figura 6.7), A resistência 

verificada para aqueles provetes foi cerca de 3,5 vezes inferior para a BTC vermelha e cerca de 3 vezes 

inferior para a BTC negra. 

 

Figura 6.7 - Diferença relativa entre a resistência dos provetes de 102x177 mm e os provetes de 71x142 
mm, com 5% de cimento, com 7 e 28 dias de cura. 

A baixa resistência dos provetes de 71x142 mm pode dever-se a diversos fatores, 

nomeadamente a diferença na relação altura/diâmetro entre as duas variedades de provetes, o relativo 

baixo grau de compactação, a perda de humidade durante a cura, e a utilização de provetes com 

diâmetro inadequado para a granulometria das bagacinas estudadas. 
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Seria expectável uma redução na resistência entre os provetes de 71x142 mm e os de 

102x117mm, devido à maior relação altura/diâmetro dos primeiros. A norma ASTM D1633 (ASTM, 

2000) estima uma diferença de 10% na resistência à compressão entre provetes com uma relação 

altura/diâmetro h/d=2 e os provetes h/d=1,15, enquanto a norma EN 14227-1 (CEN, 2013) estima uma 

diferença na resistência entre 25% e 30% entre os dois tipos de provetes. Assim, a diferença na relação 

altura/diâmetro dos provetes não é suficiente para justificar a grande discrepância entre as resistências 

verificadas. 

O grau de compactação nos provetes de 71x142 mm foi em média 11% inferior para a BTC 

vermelha e 10% inferior para a BTC negra, o que implica uma diferença muito significativa na baridade. 

Estima-se que cada acréscimo em 1% no grau de compactação leve a um ganho de cerca de 5% na 

resistência à compressão de materiais tratados com cimento (White e Gnanendran 2005). 

Ao contrário dos provetes de 102x117 mm, que foram colocados na câmara de cura húmida 

imediatamente após o seu fabrico, os provetes de 71x142 mm permaneceram no laboratório durante 

cerca de 24 horas até serem transportados para a câmara de cura húmida, o que poderá ter resultado 

numa redução significativa do seu teor de humidade, afetando a reação de hidratação do cimento nos 

provetes, reduzindo a sua resistência.  

Muhuthan e Sariosseiri (2008) analisaram a redução do teor de humidade de várias misturas 

de solo-cimento quando expostas a condições ambientais (24 ºC) e verificaram uma redução em 5% 

no teor de humidade, durante um período de 5 horas, em solos arenosos com 5% de cimento. 

O diâmetro dos provetes de 71x142 mm não foi o mais adequado para granulometria das 

bagacinas estudadas, que apresentavam um diâmetro máximo de 31,5 mm antes da compactação, 

com uma proporção ínfima de material retido no peneiro 16 mm após compactação.  

A norma D1633 (ASTM, 2007) estabelece um método de fabrico equivalente para provetes 

cilíndricos com dimensões de 71x142 mm, no entanto esta estipula que o método é aplicável apenas a 

materiais com um diâmetro máximo de 4,75 mm (série de peneiros ASTM), sugerindo um molde com 

um diâmetro interior de 101,6 mm para materiais com granulometrias mais grossas. Enquanto a norma 

NP EN 13286-50 (IPQ, 2012), estabelece a utilização de um molde com um diâmetro interior mínimo 

de 100 mm para agregados com um diâmetro máximo de 22,4 mm. 

Em suma, os resultados obtidos nos provetes de 71x142 mm poderiam fornecer uma ideia da 

resistência à compressão das BTC, quando compactadas com baridades inferiores à máxima teórica. 

No entanto, dada a elevada dispersão verificada nos resultados e todas as condicionantes referidas 

anteriormente, estes resultados não deverão ser considerados. 

6.3 Resistência à tração indireta 

No Quadro 6.3 apresentam-se os resultados médios dos ensaios de resistência à tração para 

as várias misturas com a duas bagacinas. Foi excluído um provete dos resultados, correspondente à 

BTC vermelha com 4% cimento com 28 dias de cura, por se encontrar danificado. 

 

 

 



 45 
                       

Quadro 6.3 - Resistência à tração indireta média das várias misturas aos 7 e 28 dias.  

Bagacina TC (%) 
7 dias  28 dias 

Rit (MPa) CV (%)  Rit (MPa) CV (%) 

Vermelha 

4 0,171 9  0,255 12 

5 0,183 6  0,310 2 

6 0,263 10  0,429 1 

 
Negra 

4 0,168 4  0,183 12 

5 0,235 5  0,287 3 

 6 0,326 4  0,379 7 

Como esperado, a resistência à tração das bagacinas tratadas com cimento aumentou com o 

tempo de cura e o teor em cimento.  

Nos provetes com 7 dias de cura (Figura 6.8), a BTC negra apresentou a resistência mais 

elevada para os teores de cimento de 5% e 6%. Nos provetes com 4% de cimento, os resultados foram 

quase idênticos para ambas as misturas. A resistência de tração mais elevada verificada foi de 0,326 

MPa, correspondente à BTC negra com 6% de cimento, e a mais baixa foi de 0,168 MPa, 

correspondente à mesma bagacina com 4% de cimento. 

 

Figura 6.8 - Resistência à tração das misturas com as duas bagacinas nos provetes com 7 dias de cura. As 
barras de erro representam o intervalo de resultados dos diversos provetes. 

Nos provetes com 28 dias de cura (Figura 6.9), a BTC vermelha apresentou os resultados mais 

elevados para todos os teores de cimento. A resistência à tração mais elevada foi de 0,429 MPa, 

correspondente à BTC vermelha com 6% de cimento, e a mais baixa foi de 0,183 MPa na BTC negra 

com 4% de cimento. Na BTC vermelha verificou-se um acréscimo médio de 60% da resistência à tração 

entre os 7 e os 28 dias de cura, enquanto na BTC negra este acréscimo foi de apenas 16%.  
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Figura 6.9 – Resistência à tração das misturas com as duas bagacinas nos provetes com 28 dias de cura. As 
barras de erro representam o intervalo de resultados dos diversos provetes. 

Para os de teores de cimento aplicados, parece existir uma variação linear da resistência em 

relação à quantidade de ligante aplicada (Figura 6.10). De uma forma geral, verificaram-se acréscimos 

significativos da resistência à tração com a variação em 1% do teor em cimento nas duas misturas. Na 

BTC vermelha verificou-se um acréscimo médio de aproximadamente 30% da resistência à tração com 

o acréscimo em 1% do teor de ligante, enquanto na BTC negra este acréscimo foi de 40%. 

 

Figura 6.10 – Relação entre o teor em cimento e a resistência à tração para os vários tempos de cura. 
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6.4 Comparação da resistência das bagacinas com outros materiais tratados 

com cimento 

Seguidamente apresenta-se uma comparação da resistência das bagacinas tratadas com 

cimento com vários agregados, britados ou não, e com vários tipos de solos estabilizados. Os 

resultados apresentados relativos às bagacinas correspondem aos valores médios máximos obtidos 

para os teores em cimento e para os tempos de cura referidos. 

Importa referir que, nos vários estudos mencionados, as metodologias aplicadas no fabrico e 

ensaio dos materiais, bem como as propriedades do cimento utilizado variaram. Portanto os resultados 

deverão ser interpretados com algum cuidado. Ainda assim, os dados apresentados deverão permitir 

aferir o desempenho das bagacinas em relação a outros solos e agregados. 

Outro fator importante a considerar, é a massa absoluta de cimento aplicada nas diferentes 

misturas. Como o teor em cimento é definido em função da massa seca de agregado, para agregados 

com diferentes massas volúmicas, a quantidade absoluta de cimento aplicada por volume é diferente 

para o mesmo teor em cimento.  

A baridade seca média verifica nos provetes de 102x117 mm das BTC foi aproximadamente 

1,7 Mg/m3, enquanto a baridade seca da mistura de um agregado com uma massa volúmica normal 

varia geralmente entre 2,0 Mg/m3 e 2,3 Mg/m3. Assim, para o mesmo teor em cimento, a massa de 

ligante aplicada por metro cúbico nas bagacinas é inferior em comparação com um agregado corrente 

(Figura 6.11). 

 

Figura 6.11 – Relação entre o teor em cimento e a massa de cimento aplicada por volume na mistura, 
relativamente a agregados com diferentes baridades secas máximas. 

6.4.1 Resistência à compressão 

 Na Figura 6.12 apresenta-se a resistência à compressão, aos 7 dias, de vários solos tratados 

com cimento. Os dados foram compilados a partir de vários estudos realizados nos últimos anos por 

Dias (2011), e não deverão ser interpretados como um levantamento exaustivo da resistência dos solos 

tratados com cimento, mas sim como uma amostra para referência. 
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A BTC com 5% de cimento apresentou uma resistência à compressão, aos 7 dias, superior a 

todos os restantes solos com o mesmo teor em cimento, e superior a alguns solos com 8% e 10% de 

cimento. Apenas a areia argilosa, embora com mais 1% de cimento, apresentou um desempenho 

superior. Assim, de uma forma geral, as BTC apresentam uma resistência à compressão superior a 

solos finos tratados com o mesmo teor em cimento. 

 

Figura 6.12 – Comparação da resistência à compressão, aos 7 dias, das bagacinas com vários solos tratados 

com cimento. A percentagem apresentada corresponde ao teor em cimento aplicado. 

Na Figura 6.13 apresentam-se as resistências à compressão, aos 28 dias, de vários agregados 

tratados com cimento. Os dados pertencem ao relatório Cemented Materials Characterization 

(Austroads, 2014), em que a metodologia de fabrico e as dimensões dos provetes foram equivalentes 

ao método aplicado nos provetes 102x117 mm. O cimento utilizado foi o GP Type Cement (AS 3972, 

2010), um cimento Portland composto com uma resistência de referência à compressão, aos 28 dias, 

de 45 MPa. Recorde-se que o cimento aplicado neste estudo foi um CEM II/B-L 32,5 N. Assim, 

apresenta-se um valor estimado para as bagacinas tratadas com cimento, assumido um acréscimo da 

resistência à compressão proporcional (38%) à diferença da resistência entre os dois tipos de cimento. 

 

Figura 6.13 – Comparação da resistência à compressão, aos 28 dias, das bagacinas com vários agregados 
tratados com cimento. A percentagem apresentada corresponde ao teor em cimento aplicado (adaptado de 

Austroads, 2014). 
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Os resultados obtidos para a resistência à compressão, aos 28 dias, das bagacinas foram 30% 

a 40% inferiores aos dos restantes agregados tratados com cimento, apesar do maior teor em ligante 

aplicado nestas. Mesmo considerando o acréscimo da resistência devido aos diferentes tipos de 

cimento empregues, a resistência estimada é superior apenas à da gravilha natural calcária com 3% 

de cimento. 

Assumindo que um acréscimo em 1% do teor em cimento corresponderá a um acréscimo em 

cerca 20% da resistência à compressão, estima-se que seria necessário aplicar 6% de teor em cimento 

nas bagacinas, para se obter uma resistência à compressão equivalente à do grauvaque ou do granito 

com 3% de cimento. Assim, será razoável admitir que será necessário empregar no mínimo o dobro do 

teor em cimento nas bagacinas do que num agregado britado de boa qualidade, de forma a obterem-

se resistências à compressão semelhantes. 

6.4.2 Resistência à flexão 

A resistência à flexão de um material corresponde à tensão de tração máxima verificada numa 

viga em flexão, imediatamente antes da sua rotura. Geralmente, a resistência à flexão é superior à 

resistência à tração indireta. (ASTM C496/C496M, 2004).  

Assim, a resistência à flexão das bagacinas tratadas com cimento foi estimada a partir da 

relação linear verificada por Grieb e Werner (1962) entre a resistência à tração indireta e a resistência 

à flexão (Equação 6.1).  

𝑅𝑓 = 1,6 𝑅𝑖𝑡 

No quadro 6.4 apresenta-se a estimativa da resistência à flexão das BTC para os vários teores 

em cimento aplicados. 

Quadro 6.4 – Estimativa da resistência à flexão (Rf) das bagacinas tratadas com cimento aos 28 dias em função 
da resistência à tração indireta (Rit). 

TC (%) Rit (MPa) Rf est. (MPa) 

4 0,25 0,41 

5 0,31 0,50 

6 0,43 0,69 

 

Na Figura 6.14 apresentam-se as resistências à flexão estimadas das BTC e de vários outros 

agregados tratados com cimento aos 28 dias. Novamente os dados pertencem ao relatório Cemented 

Materials Characterization (Austroads, 2014), em que cimento aplicado foi o mesmo referido 

anteriormente. Assim, apresenta-se também na Figura 6.15 os valores da resistência à flexão 

estimadas das BTC majoradas em 38%, de forma a considerar as diferentes resistências entre o 

cimento aplicado neste estudo e aquele aplicado pela Austroads. 

(6.1) 
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Figura 6.14 – Comparação da resistência à flexão estimada das bagacinas, aos 28 dias, com vários agregados 
tratados com cimento. A percentagem apresentada corresponde ao teor em cimento aplicado (adaptado de 

Austroads, 2014). 

 

Figura 6.15 – Comparação da resistência à flexão estimada das bagacinas aos 28 dias (considerando o cimento 
aplicado) com vários agregados tratados com cimento. A percentagem apresentada corresponde ao teor em 

cimento aplicado (adaptado de Austroads, 2014). 

Considerando os dados da figura 6.15, a bagacina com 4% de teor em cimento apresenta uma 

resistência à flexão estimada inferior a todos as restantes misturas, enquanto a bagacina com 5% de 

cimento apresenta uma resistência superior apenas a alguns dos agregados de pior qualidade com 3% 

de teor em cimento. 

 Novamente, verifica-se que seria necessário aplicar mais de 6% de teor em cimento nas 

bagacinas, de forma a obterem-se resistências à flexão comparáveis às dos agregados britados de 

melhor qualidade, com 3% de teor em cimento. 
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7. Dimensionamento e aplicação 

7.1 Critérios de dimensionamento 

 Neste capítulo serão apresentadas várias propostas de dimensionamento para a aplicação 

das BTC em pavimentos rodoviários. Em primeiro lugar, será analisada a aplicação da BTC como único 

elemento estrutural do pavimento, com um revestimento superficial betuminoso. E em segundo lugar, 

como camada de base com uma camada de desgaste em betão betuminoso (Figura 7.1). 

BTC 

 AC 14 50/70 

 BTC 

Fundação  Fundação 

Pavimento rígido com revestimento 

superficial betuminoso 
 

Pavimento semi-rígido com 

camada de desgaste flexível 

Figura 7.1 – Os dois tipos de pavimentos analisados. 

 O dimensionamento será realizado para as classes de fundação F2 e F3 previstas no 

MACOPAV (JAE, 1995), com módulos de elasticidade de 60 MPa e 100 MPa, o que é justificado pela 

provável cobertura que este intervalo de análise permite das hipóteses de resistência em fundação de 

bagacinas que constituem o solo natural encontrado amiúde nas ilhas (vide secção 3.2.7)  para um 

TMDA entre 2 e 50 pesados, considerando um período de projeto de 20 anos. 

O dimensionamento foi realizado segundo a metodologia mecânico-empiricista da Shell (Shell 

1978 e 1979). Primeiro calcularam-se as tensões e deformações no pavimento provocadas pela 

passagem de um eixo-padrão de 80 kN. Após a determinação do efeito de uma aplicação de carga, 

aplicaram-se relações empíricas para avaliar o número de repetições possíveis até à ruína do 

pavimento. 

7.1.1 Volume de tráfego 

 O volume de tráfego acumulado ao longo do período de projeto foi calculado através da 

equação 7.1, como o estipulado no MACOPAV (JAE, 1995).  

𝑁80 = 365 × 𝑇𝑀𝐷𝐴𝑝 × 𝐶 × 𝛼 × 𝑝 

TMDAp – tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura 

C – fator de crescimento de tráfego (adimensional) 

α – fator de agressividade (adimensional) 

p – período de dimensionamento (anos) 

(7.1) 
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Considerou-se o fator de agressividade correspondente à classe de tráfego T6 (α=2), e tomou-

se um fator de crescimento de tráfego igual a 1. Dado o carácter secundário das estradas de baixo 

volume de tráfego, o aumento da circulação de pesados dever-se-á principalmente a necessidades 

esporádicas e temporárias, sendo difícil de quantificar uma taxa de crescimento constante com o tempo. 

 O número de eixos-padrão de 80 kN acumulados para os diversos TMDA é apresentado no 

Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 - Número acumulado de eixos-padrão ao longo de 20 anos, para os volumes de tráfego 
considerados. 

TMDAp 2 5 10 25 50 

N80 (milhares) 29,2 73,0 146,0 365,0 730,0 

7.1.2 Fadiga das bagacinas tratadas com cimento 

 A resistência à fadiga das BTC foi determinada segundo as indicações do relatório Framework 

for the Revision of Austroads Design Procedures for Pavements Containing Cemented Materials 

(Austroads, 2014), o qual estabelece a seguinte relação para a fadiga de materiais tratados com 

cimento (Equação 7.2). De forma a evitar o sobredimensionamento excessivo, considerou-se aceitável 

um dano até 105% no período de fim de vida do pavimento. 
 

𝑁 = 𝑅𝐹 (
𝑘

𝜇𝜀
)

12

 

N – número de repetições de carga admissíveis  

RF – fator de fiabilidade 

k – constante de fadiga em serviço 

μϵ - extensão na base da camada tratada com cimento (μm/m) 

  

O módulo de elasticidade e a constante de fadiga em serviço (k), foram estimados a partir dos 

valores propostos no mesmo relatório para a previsão das propriedades de materiais tratados com 

cimento (Quadro 7.2). 

Quadro 7.2 – Características mecânicas dos diversos materiais tratados com cimento (adaptado de 
Austroads,2014). 

Propriedade 
ABGE 1ª cat.  
4-5% cimento 

ABGE 2ª cat. 
3-4% cimento 

Agregado natural 
4-5% cimento 

Solo-cimento (est.) 
3-4% cimento 

Módulo de elasticidade 
(MPa)* 

5000 4000 3000 2000 

Resistência à flexão 
(MPa)* 

1,4 1,2 1,0 0,8 

Constante de fadiga em 
serviço (k) 

272 270 304 426,4 

*Após 90 dias de cura. 

Como verificado em §6.3.1, para teores em cimento semelhantes, as BTC demonstraram uma 

resistência superior à dos solos e inferior à dos agregados (ainda que naturais) tratados com cimento. 

(7.2) 
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Assim, supõe-se que este material apresentará um comportamento mecânico intermédio entre os dois 

últimos casos mostrados no Quadro 7.2. 

Deste modo, testaram-se as duas hipóteses e o dimensionamento foi realizado primeiro 

considerando um comportamento semelhante ao do solo-cimento, com um módulo de elasticidade de 

2000 MPa e uma constante de fadiga igual 426,4 e depois considerando o comportamento semelhante 

a um agregado natural tratado com cimento, com um módulo de elasticidade de 3000 MPa e uma 

constante de fadiga igual a 304. 

Consideraram-se os fatores de fiabilidade (RF) igual a 1 e 3,3, correspondentes a uma 

probabilidade de sobrevivência de 95% e 85% respetivamente. (Quadro 7.3). 

Quadro 7.3 - Fatores de fiabilidade para materiais tratados com cimento (Austroads, 2012a). 

Fiabilidade 80% 85% 90% 95% 97,5% 

RF 4,7 3,3 2,0 1,0 0,5 

7.1.3 Fadiga das camadas betuminosas 

No dimensionamento da solução com camada de desgaste betuminosa, considerou-se uma 

espessura fixa de 5 cm, de uma camada de AC14 50/70, sobre uma camada de base de BTC com 

espessura variável.  

A características desta camada foram determinadas, através das fórmulas da Shell, com dados 

provenientes de um estudo Marshall realizado pela Tecnovia na ilha de São Jorge.  

Assim, a resistência à fadiga foi calculada através da fórmula da Shell (Equação 7.3), 

considerando um módulo de elasticidade de 3300 MPa e uma percentagem volumétrica de betume de 

12,9%.  

𝜀𝑡 = (0,856𝑉𝑏 + 1,08) 𝐸−0,36𝑁−0,2 

εt – extensão de tração na superfície inferior da camada betuminosa (m/m) 

N – número de repetições de carga admissíveis  

Vb – percentagem volumétrica de betume 

E – módulo de elasticidade da mistura betuminosa (Pa)  

 

O dimensionamento foi realizado considerando as hipóteses de adesão total e adesão parcial 

entre as camadas betuminosa e de BTC. Na primeira, as duas camadas comportam-se como uma só, 

não ocorrendo deslocamento relativo entre elas. Enquanto na segunda, assumiu-se um módulo 

tangencial de 750 MPa/m na interface entre elas (Hariyadi, 2007). 

Na hipótese com a adesão total entre camadas não foi considerada a ruína por fadiga da 

camada betuminosa dado que nestas condições esta está sujeita apenas à compressão. 

7.1.4 Deformação permanente da fundação 

 A ruína por deformação permanente da fundação foi analisada através da seguinte fórmula 

empírica da metodologia Shell (Equação 8.4). 

(7.3) 
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𝜀𝑧 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑁−0,25 

εz – extensão vertical de compressão no topo do solo de fundação (m/m) 

N – número de repetições de carga admissíveis 

Ks – parâmetro de fiabilidade (adimensional) 

 

No dimensionamento considerou-se um parâmetro de fiabilidade igual 1,8x10-2, que 

corresponde a uma probabilidade de sobrevivência de 95%. 

7.2 Dimensionamento 

7.2.1 Pavimento rígido com revestimento superficial betuminoso  

  Considerando um comportamento semelhante ao do solo-cimento é necessária a aplicação da 

BTC com uma gama de espessuras entre 22 cm e 30 cm, para uma fiabilidade de 85%, e entre 24 cm 

e 32 cm para uma fiabilidade de 95% (Figura 7.2). 

Enquanto que para um comportamento semelhante a um agregado natural tratado com cimento 

é necessária a aplicação da BTC com uma gama de espessuras entre 24 cm e 31 cm, para uma 

fiabilidade de 85%, entre 25 cm e 33 cm para uma fiabilidade de 95% (Figura 7.3). 

As espessuras obtidas para as duas hipóteses de comportamento foram bastante próximas, 

sendo ligeiramente superiores para a segunda (1 cm a 2 cm), o que implica que a menor rigidez no 

primeiro caso é compensada pelo aumento da resistência à fadiga, permitindo a ocorrência de maior 

número de repetições da extensão induzida na camada de BTC. 

A resistência à fadiga da BTC foi sempre mais condicionante do que a deformação permanente 

da fundação, o que é expectável, dado que a rigidez relativamente elevada desta camada, assegura 

uma deformação vertical mínima no solo subjacente. 

 

Figura 7.2 – Espessuras mínimas da camada de BTC para os vários solos de fundação e volumes de tráfego. 

Considerando a BTC com E=2000 MPa e k=426,4. 
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Figura 7.3 – Espessuras mínimas da camada de BTC para os vários solos de fundação e volumes de tráfego. 

Considerando a BTC com E=3000 MPa e k=304. 

Como resistência à fadiga é determinada por uma fórmula exponencial de razão 12, 

inversamente proporcional à extensão de tração na base da camada tratada com cimento (Equação 

7.2), verifica-se um acréscimo significativo da resistência com um pequeno acréscimo da espessura. 

De uma forma geral, um acréscimo em 1 cm na espessura de BTC, implica uma duplicação no número 

de passagens admissíveis até à ruína do pavimento. 

7.2.2 Pavimento semi-rígido com camada de desgaste flexível (com adesão total entre camadas) 

Para a solução de pavimento com camada de base em BTC e camada de desgaste flexível, 

com adesão total entre camadas, a gama de espessuras necessárias é novamente bastante 

semelhante para os dois tipos de comportamento considerados (figuras 7.4 e 7.5).  

 

Figura 7.4 – Espessuras mínimas da camada de BTC, com camada de desgaste flexível, assumindo adesão total 
entre camadas. Considerando a BTC com E=2000 MPa e k=426,4. 
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Figura 7.5 – Espessuras mínimas da camada de BTC, com camada de desgaste flexível, assumindo adesão total 

entre camadas. Considerando a BTC com E=3000 MPa e k=304. 

Considerando um comportamento semelhante ao do solo-cimento é necessária a aplicação da 

BTC com uma gama de espessuras entre 16 cm e 24 cm, para uma fiabilidade de 85%, e entre 18 cm 

e 26 cm para uma fiabilidade de 95% (Figura 7.4). Enquanto que para um comportamento semelhante 

ao dos agregados naturais tratados com cimento é necessária a aplicação da BTC com uma gama de 

espessuras entre 18 cm e 25 cm, para uma fiabilidade de 85%, e entre 20 cm e 27 cm para uma 

fiabilidade de 95% (Figura 7.5).  

A adição da camada de desgaste betuminosa, com adesão total à camada de base, resultou 

numa redução média de 6 cm da espessura necessária de BTC. 

7.2.3 Pavimento semi-rígido com camada de desgaste flexível (com adesão parcial entre 

camadas) 

 Para o pavimento semi-rígido com a adesão parcial entre camadas de BTC e a camada de 

desgaste betuminosa, a gama de espessuras de BTC necessárias foi muito semelhante à solução sem 

essa camada de desgaste betuminosa. Neste caso, a adição resultou num decréscimo máximo de 

apenas 1 cm da camada de BTC, em comparação com a primeira solução (figuras 7.6 e 7.7). 

Considerando a adesão parcial são necessários aproximadamente mais 5 cm na camada de 

base para assegurar a resistência do pavimento, em comparação com a adesão total. Nesse caso, a 

camada de base e de desgaste comportam-se como uma só, mobilizando uma rigidez superior, 

resultando em extensões de tração significativamente inferiores na superfície inferior da camada de 

BTC. 

Teoricamente, uma solução com a ligação completa entre as duas camadas será a mais 

vantajosa, no entanto, neste caso a camada betuminosa ficará significativamente mais vulnerável à 

propagação do fendilhamento por reflexão a partir da camada tratada com cimento, o que resultará na 

sua ruina precoce. Além disso, mesmo com a aplicação de uma rega betuminosa de ligação entre as 

duas camadas, não será possível garantir na prática uma ligação absoluta entre elas. 
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Figura 7.6 – Espessuras mínimas da camada de BTC, com camada de desgaste flexível, assumindo adesão 

parcial entre camadas. Considerando a BTC com E=2000 MPa e k=426,4. 

 

Figura 7.7 – Espessuras mínimas da camada de BTC, com camada de desgaste flexível, assumindo uma adesão 
parcial entre camadas. Considerando a BTC com E=3000 MPa e k=304. 

7.3 Aplicação 

Existem diversas metodologias para a preparação de misturas de agregados tratados com 

ligantes hidráulicos, nomeadamente a mistura no local com uma passagem única, mistura no local com 

múltiplas passagens, mistura em estaleiro fixo e mistura em estaleiro móvel. A metodologia proposta 

para execução da mistura de BTC, será a mistura no local com múltiplas passagens, dado que é aquela 

que exige menos equipamento e não requer maquinaria especializada para aplicação (LNEC E304, 

1974). 

O processo construtivo inicia-se com o depósito das bagacinas sobre o solo de fundação, 

devidamente preparado, e a sua distribuição regular ao longo da superfície, recorrendo a uma 

motoniveladora (LNEC E304, 1974). 
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Sempre que forem aplicadas camadas de BTC com espessuras superiores a 20 cm (após 

compactação), a construção deverá ser faseada, com a execução de duas camadas, cada uma com 

aproximadamente metade da espessura total. De forma a evitar a execução de juntas longitudinais, a 

construção deverá ser realizada em toda a largura da faixa de rodagem (LNEC E304, 1974). 

Após a preparação do agregado, realiza-se a distribuição do cimento que poderá ser espalhado 

manualmente através da colocação de sacos ao longo da superfície a uma distância transversal e 

longitudinal pré-estabelecida (Figura 7.8), ou mecanicamente recorrendo a camiões com distribuidoras. 

Posteriormente, a mistura é realizada com um trator equipado com uma grade de discos, com a 

realização de passagens sucessivas até o cimento estar incorporado de forma homogénea na mistura 

(LNEC E304, 1974). 

 

Figura 7.8 - Distribuição dos sacos de cimento ao longo da superfície do pavimento (Sherwood, 1995). 

Após a incorporação do cimento no agregado, este será regado recorrendo a um autotanque 

equipado com um tubo aspersor de forma a distribuir a água uniformemente em toda largura da faixa. 

O trator com a grade de discos seguirá imediatamente atrás do autotanque para incorporar a água na 

mistura. Novamente, são realizadas as passagens necessárias com a grade de discos de forma a 

assegurar a distribuição homogénea da água (LNEC E304,1974). 

Antes da compactação, a superfície deverá ser novamente regularizada recorrendo a uma 

motoniveladora (LNEC E304, 1974). Dada a pouco eficácia do cilindro vibrador de rasto liso na 

compactação das bagacinas (Fraga, 1988) deverão ser testados outros equipamentos, de forma a aferir 

o seu desempenho.  

Após o processo de compactação, caso a segunda camada seja executada imediatamente, 

repete-se o processo. Caso contrário, deverá ser espalhado o agregado para a camada seguinte e 

regá-lo moderadamente com água de forma a impedir a perda de água da mistura subjacente (PCA, 

1995). 

Para garantir uma boa ligação entre as duas camadas, a segunda deverá ser executada o mais 

rapidamente possível após a execução da primeira. Poderá espalhar-se uma fina camada de cimento 

em pó entre as duas camadas de forma a melhorar a sua adesão (PCA, 1995).   

Após a execução da camada final, deverão ser abertas juntas transversais, abrindo um 

pequeno sulco de 3 em 3 metros ao longo da superfície do pavimento. Este pode ser executado por 
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serragem ou com a cravação de um perfil metálico na superfície (Figura 7.9). A retração do betão, 

provocará o fendilhamento na zona enfraquecida da junta, evitando a fendilhação excessiva durante o 

processo de cura (Branco et al, 2008) 

 

Figura 7.9 - Abertura de juntas por cravação de um perfil metálico IPE cortado ao meio (Quaresma, 1992). 

Após a execução da camada final, a camada tratada com cimento deverá ser mantida 

permanentemente húmida durante 7 dias. Para evitar a perda de água poderá colocar-se uma camada 

com 5 cm de bagacina sobre a superfície fresca, que será mantida húmida durante 7 dias, ou em 

alternativa poderá ser aplicada uma camada protetora betuminosa. (LNEC E304,1974) 

 Durante o período de cura deverá ser evitada a circulação do tráfego corrente, caso seja 

inevitável, poderá admitir-se a circulação de algum tráfego ligeiro a uma velocidade controlada, de 

forma a não afetar a integridade da mistura fresca (LNEC E304,1974). 

7.4 Análise económica 

  Para analisar a viabilidade económica da aplicação das BTC, será realizada a comparação do 

custo da aplicação desta solução com o custo das várias tecnologias de pavimentação correntes em 

estradas de baixo volume de tráfego no arquipélago dos Açores (Quadro 7.4). Note-se que a solução 

BTC mais revestimento superficial usada para comparação é semelhante em termos estruturais às 

habituais (AC+AGE), dando para tráfegos relativamente elevados no conjunto que foi considerado. No 

entanto, como se pode ver na secção 7.2, há soluções menos dispendiosas para tráfegos menos 

intensos. 

Quadro 7.4 -  Descrição dos vários tipos de pavimentos comparados. 

Solução Descrição do pavimento 

Bagacina 30 cm de bagacina 

BTC 30 cm de BTC com revestimento betuminoso 

AC 5 cm de AC14 50/70 sobre pavimento em bagacina 

AC+BTC 5 cm de AC14 50/70 sobre 30 cm de BTC 

AC+AGE 5 cm de AC14 50/70 sobre 20 cm de AGE 
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Na aplicação das BTC, assumiu-se apenas o custo relativo aos materiais, dado que esta 

solução foi desenvolvida de forma a permitir a execução dos pavimentos pelas próprias autoridades 

locais, recorrendo ao mínimo de equipamento e meios, sendo os custos operacionais integrados nos 

seus próprios orçamentos. 

Os valores para o custo da bagacina e do cimento, foram obtidos através de consulta dos 

contratos públicos realizados recentemente na região para aquisição destes materiais (Quadro 7.5). É 

importante referir que o preço de venda do cimento é fixo para todo o arquipélago, dado que o governo 

regional suporta uma parte significativa dos encargos do transporte marítimo a partir das ilhas Terceira 

e São Miguel para as restantes. 

Quadro 7.5 - Custo dos materiais para a execução das BTC no arquipélago dos Açores. E o custo por unidade 
de área de uma camada de 30 cm de BTC, com 6% de teor em cimento, com revestimento superficial 

betuminoso. 

Material Custo (€) Unidade 

Bagacina 4,50 tonelada 

Cimento 6,09 saco 50 kg 

Rev. betuminoso 2,49 m2 

Custo total 30 cm BTC (€/m2) 8,17 

O preço de venda da pavimentação com betão betuminoso e ABGE basáltico, foi obtido junto 

de várias empresas da área a operar no arquipélago, e os valores apresentados para esta solução 

deverão corresponder aos mais baixos praticados na região. Na figura 7.10 apresentam-se os custos 

relativos à aplicação das várias soluções de pavimentação descritas. 

 

Figura 7.10 – Comparação do custo por m2 da aplicação da BTC com outras soluções correntes de 
pavimentação rodoviária no arquipélago dos Açores. 

Economicamente, as BTC apresentam-se como uma alternativa viável em comparação com as 

restantes tecnologias de pavimentação correntes, principalmente em relação à solução com camada 

de desgaste betuminosa e base granular em AGE (Figura 7.10). Mesmo a aplicação da BTC por parte 

de uma autoridade local, com aplicação posterior de uma superfície de desgaste betuminosa será 
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provavelmente menos dispendiosa do que essa solução, o que se deve principalmente ao elevado 

custo do agregado britado nesta região. 

Considerando que diversas autoridades locais possuem as suas próprias explorações de 

bagacinas esta solução ainda se revela mais vantajosa, dado que se evitam os gastos com o agregado 

e o custo da aplicação de uma camada de BTC com 6% de cimento e 30 cm de espessura reduz-se 

para aproximadamente 6 €/m2, ou seja, cerca de 30% do custo do custo da aplicação de um pavimento 

flexível com base granular e 50% do custo da aplicação de uma simples camada de desgaste em betão 

betuminoso. 

Dado o baixo custo dos materiais necessários para aplicação das BTC, esta solução 

provavelmente continuaria a ser economicamente vantajosa considerando a sua execução por parte 

de uma empresa privada. Assumindo que a construção de um pavimento em BTC com revestimento 

superficial betuminoso por parte de um empreiteiro corresponderia a um acréscimo de 

aproximadamente 25% ao custo dos materiais, ou seja 10,2 €/m2, o seu custo manter-se-ia inferior às 

restantes soluções com betão betuminoso. 
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8. Conclusões e trabalhos futuros 

8.1 Conclusões 

Relativamente às características geotécnicas das bagacinas confirmaram-se várias das 

propriedades previamente descritas na literatura existente, nomeadamente a granulometria extensa e 

bem graduada, a não plasticidade, a baixa massa volúmica, elevada porosidade e absorção de água 

da fração mais grossa e a fraca resistência ao choque das partículas de maiores dimensões. 

A resistência à compressão média, dos provetes de 102x117 mm com 5% de cimento, variou 

entre 2,85 e 3,10 MPa, aos 7 dias, e entre 3,14 MPa e 3,83 MPa, aos 28 dias. Enquanto a resistência 

à tração indireta média, para os vários teores em cimento aplicados, variou entre 0,17 MPa e 0,33 MPa, 

aos 7 dias, e entre 0,18 MPa e 0,43 MPa, aos 28 dias.  

A mistura com a bagacina negra apresentou sempre a maior resistência à compressão para os 

vários teores em cimento e tempos de cura, e a maior resistência à tração indireta aos 7 dias, nos 

provetes com 5% e 6% de cimento. Enquanto a bagacina vermelha apresentou a maior resistência à 

tração indireta aos 28 dias para os vários teores em cimento.  

Verificou-se uma evolução significativa da resistência à tração indireta com a variação do teor 

em cimento. Em média, um acréscimo em 1% do teor em cimento correspondeu a um acréscimo de 

35% da resistência à tração.  

De uma forma geral, as bagacinas tratadas com cimento apresentaram uma resistência à 

compressão superior a vários solos finos tratados com teores em cimento semelhantes, e superior a 

alguns solos com teores em cimento mais elevados. 

Comparando o desempenho das bagacinas com outros agregados tratados com cimento, 

verificou-se que é necessária a aplicação de pelo menos o dobro do teor em cimento nestas para se 

obterem resistências à compressão e à tração semelhantes àquelas obtidas em agregados britados de 

boa qualidade. 

Assim, conclui-se que para os teores em cimento analisados (4% a 6%), as BTC deverão 

apresentar um desempenho mecânico intermédio entre os solos e os agregados naturais tratados com 

cimento. 

As bagacinas tratadas com teores em cimento relativamente baixos (4% a 6%) apresentaram 

uma resistência mecânica adequada para a sua aplicação em pavimentos de estradas de baixo volume 

de tráfego, ou mesmo como camada de base ou sub-base em pavimentos de estradas correntes. 

Considerando um pavimento constituído apenas por BTC, é necessária aplicação de uma gama 

de espessuras entre 22 cm e 33 cm, para garantir a sua integridade durante um período de 20 anos, 

para volumes de tráfego entre 2 e 50 pesados por dia e solos de fundação com módulos de elasticidade 

entre 60 MPa e 100 MPa. 

 De um ponto de vista económico, as BTC são uma alternativa viável às metodologias de 

pavimentação correntemente aplicadas no arquipélago dos Açores em estradas de baixo volume de 

tráfego. Estima-se que a aplicação de um pavimento em BTC com um revestimento superficial 

betuminoso, por parte de uma autoridade local, corresponderá a cerca de 60% do custo da adjudicação 
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de uma simples camada de desgaste em betão betuminoso, e a 40% do custo de um pavimento flexível 

com base granular em ABGE. 

8.2 Trabalhos futuros 

A fim de aprofundar os conhecimentos acerca das BTC e confirmar algumas das propriedades 

estimadas neste estudo, sugere-se a realização dos seguintes trabalhos. 

Realização de ensaios para a determinação da resistência à flexão e do módulo de elasticidade 

em flexão das BTC de forma a confirmar os valores estimados neste trabalho. 

Estabelecimento de uma relação entre a resistência à flexão e do módulo de elasticidade em 

flexão das BTC e a sua resistência à compressão e à tração indireta, para permitir a estimativa destas 

propriedades, dado que a sua avaliação direta requere equipamento especifico para o fabrico e ensaio 

dos provetes, raramente disponível na maioria dos laboratórios. 

Análise do comportamento à fadiga das BTC, para confirmar se está de acordo com a lei de 

fadiga proposta pela Austroads. 

 Realização de ensaios de resistência das BTC após imersão em água de forma a analisar a 

sua resistência conservada. 

 Realização de ensaios de molhagem-secagem da mistura, para determinar as variações de 

volume, humidade e perda de material das BTC quando sujeitas repetidamente a vários ciclos húmidos 

e secos. 

 Realização de trechos experimentais para testar o método construtivo, nomeadamente a forma 

e condições de compactação, e analisar o comportamento das BTC quando sujeitas diretamente à ação 

do tráfego. 
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Anexo A – Análise granulométrica 

Quadro A.1 – Análise granulométrica da bagacina vermelha. 

Peneiros (mm) Material Retido (g) Material retido (%) Retido acumulado (%) Passado acumulado (%) 

31,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

16 68,0 2,2 2,2 97,8 

8 425,0 13,9 16,2 83,8 

4 729,0 23,9 40,1 59,9 

2 483,0 15,9 56,0 44,0 

1 354,0 11,6 67,6 32,4 

0,5 276,0 9,1 76,6 23,4 

0,25 248,0 8,1 84,8 15,2 

0,125 207,0 6,8 91,6 8,4 

0,063 125,0 4,1 95,7 4,3 

Massa provete (g) 3047 

Retido (g) 2915 

Passado (g) 107 

Material perdido (%) 0,8 

 

Quadro A.2 – Análise granulométrica da bagacina negra. 

Peneiros (mm) Material Retido (g) Material retido (%) Retido acumulado (%) Passado acumulado (%) 

31,5 0 0,0 0,0 100,0 

16 38 1,2 1,2 98,8 

8 163 5,1 6,3 93,7 

4 560 17,6 23,9 76,1 

2 573 18,0 41,9 58,1 

1 527 16,6 58,5 41,5 

0,5 384 12,1 70,6 29,4 

0,25 293 9,2 79,8 20,2 

0,125 275 8,6 88,4 11,6 

0,063 193 6,1 94,5 5,5 

Massa provete (g) 3181 

Retido (g) 3006 

Passado (g) 146 

Material perdido 
(%) 

0,9 
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Anexo B – Valor de azul de metileno 

Quadro B.1 – Determinação do valor de azul de metileno. 

Amostra Vermelha Negra 

Massa provete (g) 242 237 222 237 

Solução aplicada (ml) 30 30 5 5 

Valor de azul de metileno (g/kg) 1,24 1,27 0,23 0,21 

Valor de azul de metileno médio (g/kg) 1,25 0,22 

 

Anexo C – Teor de matéria orgânica 

Quadro C.1 – Determinação do teor de matéria orgânica. 

Bagacina Vermelha  Negra 

Massa cesto (g) 3070 3077 

Massa cesto + agregado (g) 5226 5218 

Massa cesto + agregado após queima (g) 5212 5216 

Massa agregado 2156 2141 

Massa agregado após queima 2142 2139 

Teor de matéria orgânica (%) 0,65 0,09 

 

Anexo D – Massas volúmicas e absorção de água 

Quadro D.1 – Valores relativos aos ensaios para a determinação das massas volúmicas e absorção de água das 
bagacinas. 

Bagacina Vermelha Negra 

Fração 0,063/4 4/16 0,063/4 4/16 

Massa do agregado saturado com superfície seca ao ar (g) 874,70 1891,20 1005,00 2140,30 

Massa do picnómetro contendo o provete de agregado saturado (g) 2072,85 7478,35 2140,40 4984,70 

Massa do picnómetro cheio de água (g) 1573,55 6597,75 1542,35 4087,80 

Massa no ar do provete seco em câmara (g) 861,50 1653,85 1000,25 1776,60 

Massa do picnómetro + agregado (g) 1253,85 2886,85 1370,30 2718,45 

Massa do picnómetro (g) 413,70 1223,30 346,90 941,95 

Massa do tabuleiro + agregado superfície seca (g) 1138,15 2227,80 1354,45 2496,90 

Massa do tabuleiro + agregado seco (g) 1124,95 1990,45 1349,70 2133,20 

Massa do tabuleiro (g) 263,45 336,60 349,45 356,60 

Tw (°C) 26 

ρw 0,9968 
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Anexo E – Ensaios de compactação 

Quadro E.1 – Ensaio de compactação da bagacina vermelha. 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 

Massa molde + 
solo (g) 

13970 14250 14220 14310 14090 13940 

Massa solo 
húmido (g) 

3620 3900 3870 3960 3740 3590 

Baridade 
húmida (Mg/m3) 

1,707 1,839 1,825 1,867 1,764 1,693 

Massa 
recipiente (g) 

2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Massa 
recipiente + solo 
húmido (g) 

64,20 91,00 94,80 94,25 98,95 103,70 81,60 111,20 93,00 106,05 84,90 90,55 

Massa 
recipiente + solo 
seco (g) 

58,25 82,30 80,05 81,10 85,85 89,30 68,95 95,10 81,80 93,25 76,25 80,90 

Massa água (g) 5,95 8,70 14,75 13,15 13,10 14,40 12,65 16,10 11,20 12,80 8,65 9,65 

Massa solo seco 
(g) 

55,40 79,45 77,20 78,25 83,00 86,45 66,10 92,25 78,95 90,40 73,40 78,05 

Teor de 
humidade (%) 

10,74 10,95 19,11 16,81 15,78 16,66 19,14 17,45 14,19 14,16 11,78 12,36 

Teor de 
humidade (%) 

10,85 17,96 16,22 18,30 14,17 12,07 

Baridade seca 
(Mg/m3) 

1,540 1,559 1,570 1,579 1,545 1,511 

Quadro E.1 – Ensaio de compactação da bagacina negra. 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 

Massa molde + 
solo (g) 

14275 14035 14305 14080 14350 14455 

Massa solo 
húmido (g) 

3925 3685 3955 3730 4000 4105 

Baridade 
húmida (Mg/m3) 

1,851 1,738 1,865 1,759 1,886 1,936 

Massa 
recipiente (g) 

1,85 1,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Massa 
recipiente + solo 
húmido (g) 

90,70 91,80 89,50 105,80 91,50 91,70 91,45 94,25 97,20 105,90 111,25 107,00 

Massa 
recipiente + solo 
seco (g) 

80,05 81,00 81,60 96,15 78,10 80,15 82,60 84,60 84,00 92,65 93,25 93,05 

Massa água (g) 10,65 10,80 7,90 9,65 13,40 11,55 8,85 9,65 13,20 13,25 18,00 13,95 

Massa solo seco 
(g) 

78,20 79,15 78,75 93,30 75,25 77,30 79,75 81,75 81,15 89,80 90,40 90,20 

Teor de 
humidade (%) 

13,62 13,64 10,03 10,34 17,81 14,94 11,10 11,80 16,27 14,76 19,91 15,47 

Teor de 
humidade (%) 

13,63 10,19 16,37 11,45 15,51 17,69 

Baridade seca 
(Mg/m3) 

1,629 1,577 1,603 1,578 1,633 1,645 
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Anexo F – Ensaios de resistência 

Quadro F.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração indireta para a BTC vermelha. Os provetes 
excluídos dos resultados estão assinalados. 

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 
Resistência à 
tração (MPa) 

Resistência 
média (MPa) 

V4.07.1 

4 7 

117,10 102,70 2964 0,157 

0,171 V4.07.2 117,05 102,65 3640 0,193 

V4.07.3 117,20 102,60 3080 0,163 

V5.07.1 

5 7 

117,20 102,20 3632 0,193 

0,183 V5.07.2 117,10 102,15 3155 0,168 

V5.07.3 117,05 102,05 3508 0,187 

V6.07.1 

6 7 

117,10 102,20 5426 0,289 

0,263 V6.07.2 117,05 102,25 5145 0,274 

V6.07.3 117,15 102,70 4272 0,226 

V4.28.1 

4 28 

118,10 102,25 4211 0,224 

0,255 V4.28.2 118,50 102,20 5361 0,285 

V4.28.3 118,10 102,30 3109 0,165 

V5.28.1 

5 28 

118,10 102,20 5890 0,313 

0,310 V5.28.2 118,35 102,15 5909 0,314 

V5.28.3 117,40 102,20 5674 0,302 

V6.28.1 

6 28 

118,10 102,10 8020 0,427 

0,429 V6.28.2 118,05 102,30 8021 0,426 

V6.28.3 118,00 102,20 8128 0,432 

Quadro F.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração indireta para a BTC negra. 

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 
Resistência 

tração (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

N4.07.1 

4 7 

117,50 102,20 3340 0,178 

0,168 N4.07.2 117,80 102,40 3033 0,161 

N4.07.3 117,90 102,35 3115 0,165 

N5.07.1 

5 7 

117,25 102,05 4664 0,248 

0,235 N5.07.2 117,10 102,15 4405 0,234 

N5.07.3 117,10 102,20 4148 0,221 

N6.07.1 

6 7 

118,10 102,25 5862 0,312 

0,326 N6.07.2 117,20 102,20 6410 0,341 

N6.07.3 117,45 102,50 6118 0,324 

N4.28.1 

4 28 

117,80 102,20 3900 0,207 

0,183 N4.28.2 117,90 102,45 2931 0,156 

N4.28.3 117,70 102,30 3502 0,186 

N5.28.1 

5 28 

117,70 102,65 5363 0,284 

0,287 N5.28.2 117,75 102,20 5598 0,298 

N5.28.3 117,80 102,10 5254 0,280 

N6.28.1 

6 28 

117,30 102,10 6443 0,343 

0,379 N6.28.2 117,70 102,20 7663 0,408 

N6.28.3 117,80 102,10 7229 0,385 
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Quadro F.3 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes de 71x142 mm para a BTC 
vermelha. Os provetes excluídos dos resultados estão assinalados. 

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 

Resistência 
compressão 

(MPa) 

Resistência 
média (MPa) 

V4.07.4 

4 7 

142,40 71,80 2942 0,727 

0,506 V4.07.5 142,05 71,55 2171 0,540 

V4.07.6 142,70 71,70 1905 0,472 

V5.07.4 

5 7 

143,30 71,20 3591 0,902 

0,813 V5.07.5 143,10 71,40 3168 0,791 

V5.07.6 141,80 71,70 3015 0,747 

V6.07.4 

6 7 

143,65 71,60 3706 0,920 

1,010 V6.07.5 143,00 71,45 4259 1,062 

V6.07.6 142,95 71,15 4167 1,048 

V4.28.4 

4 28 

143,00 71,65 2415 0,599 

0,511 V4.28.5 142,30 71,85 1718 0,424 

V4.28.6 --------- --------- --------- --------- 

V5.28.4 

5 28 

141,50 71,50 5642 1,405 

0,906 V5.28.5 143,10 71,40 3619 0,904 

V5.28.6 142,50 71,60 3658 0,909 

V6.28.4 

6 28 

143,60 71,35 4006 1,002 

1,163 V6.28.5 141,60 71,40 5205 1,300 

V6.28.6 142,30 71,20 4725 1,187 

 

Quadro F.4 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes de 102x117 mm para a BTC 
vermelha.  

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 

Resistência 
compressão 

(MPa) 

Resistência 
média (MPa) 

V5.07.7 

5 7 

117,60 102,45 22534 2,734 

2,845 V5.07.8 117,00 102,40 25325 3,075 

V5.07.9 117,10 102,05 22290 2,725 

V5.28.7 

5 28 

117,95 102,70 24202 2,922 

3,135 V5.28.8 118,30 102,20 24032 2,930 

V5.28.9 118,10 102,10 29089 3,553 
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Quadro F.5 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes de 71x142 mm para a BTC 
negra. 

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 

Resistência 
compressão 

(MPa) 

Resistência 
média (MPa) 

N4.07.4 

4 7 

143,70 71,85 4255 1,049 

0,900 N4.07.5 143,30 71,85 2929 0,722 

N4.07.6 142,10 71,55 3726 0,927 

N5.07.4 

5 7 

143,10 71,30 4471 1,120 

1,064 N5.07.5 143,40 71,65 4741 1,176 

N5.07.6 142,30 71,55 3603 0,896 

N6.07.4 

6 7 

143,45 71,45 6252 1,559 

1,328 N6.07.5 143,15 71,45 4509 1,125 

N6.07.6 143,25 71,40 5209 1,301 

N4.28.4 

4 28 

143,90 71,25 3628 0,910 

0,908 N4.28.5 142,20 71,90 3511 0,865 

N4.28.6 143,05 71,70 3830 0,949 

N5.28.4 

5 28 

143,55 71,30 6245 1,564 

1,366 N5.28.5 143,20 71,40 5506 1,375 

N5.28.6 142,70 71,90 4709 1,160 

N6.28.4 

6 28 

143,40 71,40 7185 1,794 

1,618 N6.28.5 143,30 71,60 5844 1,451 

N6.28.6 143,70 71,70 6494 1,608 

 

Quadro F.6 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes de 102x117 mm para a BTC 
negra. 

Provete 
Teor cimento 

(%) 
Tempo de 
cura (dias) 

Altura (mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Força de 

rotura (N) 
Resistência 

tração (MPa) 
Resistência 

média (MPa) 

N5.07.7 

5 7 

117,50 102,45 25725 3,121 

3,102 N5.07.8 117,25 102,40 24503 2,975 

N5.07.9 117,05 102,05 26256 3,210 

N5.28.7 

5 28 

117,90 102,10 29159 3,561 

3,829 N5.28.8 117,10 102,35 32876 3,996 

N5.28.9 118,10 102,20 32244 3,931 
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