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RESUMO 

De acordo com relatório da ONU em 2017, o Brasil gerou cerca de 1,4 106 t de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos – REEE (ABRIN, 2017), sendo cerca 

de 23% deste resíduo, material plástico. A legislação que orienta a gestão de resíduos 

sólidos (Lei nº 12.305 de 2010), sendo nova, ainda tem pendência de acordos setoriais 

com o setor produtivo e varejista, assim, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações - MCTIC patrocina a rede de Centros de 

Recondicionamento de Computadores – CRC’s, sendo estes, espaços para o 

tratamento de equipamentos obsoletos ou inservíveis, podendo ser recondicionados 

ou ter suas partes destinadas à indústria de reciclagem. O CRC Programando o Futuro 

de Valparaíso/GO produz blocos intertravados a partir de carcaças e componentes 

plásticos para aplicação em pavimentos, passadiços, passarelas elevadas e 

estacionamento. O objetivo deste trabalho é a caracterizar e analisar as propriedades 

mecânicas que se relacionam com a aplicação desses blocos, estimar a incerteza 

associada a cada ensaio utilizando o método da Norma ISO GUM e elaborar roteiro 

para garantir a confiabilidade de resultados durante atividades laboratoriais. A 

metodologia indicada nas normas para os respectivos ensaios não contemplam 

alguns geradores de incerteza de medição, como por exemplo a incerteza herdada da 

calibração dos equipamentos utilizados. Os resultados dos ensaios dos blocos de 

REEE são comparáveis aos parâmetros de blocos de concreto comumente utilizados 

em aplicações similares, por exemplo, para a resistência à compressão em 

temperatura ambiente obteve-se (41 ± 5) MPa e taxa de absorção de (0,0846±0,0002) 

% no bloco intertravado de REEE. O uso normalizado de resistência à compressão é 

maior ou igual a 35 MPa e a absorção menor ou igual a 6 %, de acordo com a ABNT 

NBR 9781:2013. Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES): Código de 

financiamento 001. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica de 

Fratura DEMET/EM/UFOP. 

Palavras-chave: REEE, Caracterização, Piso intertravado, Cálculo de Incerteza.  



ABSTRACT 

According to a ONU report in 2017, Brazil generated about 1.4 106 t of waste electrical 

and electronic equipment - WEEE (ABRIN, 2017), with around 23% of this waste being 

plastic material. The legislation that guides the management of solid waste (Law No. 

12,305 of 2010), being new, is still pending sectorial agreements with the productive 

and retail sector, thus, the Ministry of Science, Technology, Innovations and 

Communications - MCTIC sponsors the network of Computer Reconditioning Centers 

- CRC's, which are spaces for the treatment of obsolete or useless equipment, which 

can be reconditioned or have their parts destined to the recycling industry. CRC 

Programming the Future of Valparaíso / GO produces interlocking blocks from 

carcasses and plastic components for application on floors, walkways, elevated 

walkways and parking. The objective of this work is to characterize and analyze the 

mechanical properties that are related to the application of these blocks, to estimate 

the uncertainty associated with each test using the method of the ISO GUM Standard 

and to elaborate a script to guarantee the reliability of results during laboratory 

activities. The methodology indicated in the standards for the respective tests does not 

include some generators of measurement uncertainty, such as the uncertainty 

inherited from the calibration of the equipment used. The results of the WEEE block 

tests are comparable to the concrete block parameters commonly used in similar 

applications, for example, for compressive strength at room temperature (41 ± 5) MPa 

and absorption rate of (0, 0846 ± 0.0002)% in the WEEE interlocked block. The 

standardized use of compressive strength is greater than or equal to 35 MPa and the 

absorption is less than or equal to 6%, according to ABNT NBR 9781: 2013. This 

research was carried out with the support of the Coordination for the Improvement of 

Higher Education Personnel - Brazil (CAPES): Financing code 001. The tests were 

performed at the DEMET / EM / UFOP Fracture Mechanics Laboratory. 

Key-worlds: WEEE, Characterization, Interlocked floor, Uncertainty calculation 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE’s) são 

representados pelos equipamentos elétricos e eletrônicos obsoletos e submetidos ao 

descarte, incluindo todos os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis 

(PINHEIRO, 2009), com cerca de 23% do resíduo sendo material plástico classificado 

como polipropileno (PP), poliestireno (PS), polietileno (PE), acrilonitrilo-butadieno-

estireno (ABS), poliamida (PA) e poliuretano (PU).  

Segundo o relatório da Global E-Waste Monitor 2017, o Brasil gerou em 2016 cerca 

de 1,5 Mt desse resíduo (aproximadamente 7,2 kg por pessoa), sendo o segundo 

maior gerador da América, perdendo apenas para os USA, e na América Latina o 

liderando o Ranking. 

Reconhece-se a existência de mais de 160.000 diferentes materiais cuja 

disseminação vem desde os primórdios da existência terrestre.  Devido à evolução, 

alguns materiais tornaram-se obsoletos dando lugar a novos, com novas tecnologias. 

Para os polímeros, como o PS, deu-se início à sintetização e disseminação por volta 

de 1950. A partir daí a produção em escala exponencial e novas sínteses surgiram.  

Na década de 60 já tínhamos o PP e PC.  

Observando a produção nos 70 anos seguintes, tem-se que toneladas de materiais 

produzidos tiveram os seguintes fins: descarte em aterro sanitário/lixão, incineração, 

engavetados (guardados em museus ou casas), reutilização ou reciclagem. Segundo 

Geyer (2017) 8.300 Mt de polímeros virgens foram produzidas até o momento e, 

destas, 6.300 Mt tornaram-se resíduos. Deste resíduo estima-se que, até 2015, 9% 

foram reciclados – 747 Mt, 12% foram incinerados – 996 Mt e 79% foram acumulados 

– 6.557 Mt. Para projeção até 2050 há expectativa acumulada de crescente geração 

de resíduos primários para aproximadamente 25 milhões de toneladas, com tendência 

de estabilização no descarte de resíduos para aproximadamente 13 milhões de 

toneladas, o aumento na incineração para aproximadamente 13 milhões de toneladas 

e aumento na reciclagem para aproximadamente 8 milhões de toneladas, todas estas 

informações a nível mundial (Geyer, 2017).  

Como descrito por Xavier (2014), a crescente geração desse tipo de resíduo, que 

agrega impactos ambientais, reforça a necessidade de realização de pesquisas que 

contribuam com a Lei nº 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos. Esta visa a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento desses resíduos, bem como a disposição de rejeitos. Assim, faz-se 

importante a proposta de caracterização, visto que com o panorama atual da geração 

de resíduos da indústria eletroeletrônica, abre-se espaço para uma nova matéria-

prima: a dos REEE’s. 

A legislação que orienta a gestão de resíduos sólidos (Lei nº 12.305 de 2010), 

sendo nova, ainda tem pendência de acordos setoriais com o setor produtivo e 

varejista. 

O Governo Federal iniciou em 2009 o Programa Computadores para Inclusão, 

buscando, entre outras ações, formar uma rede de Centros de Recondicionamento de 

Computadores. Responsável por esse programa desde 2010, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC patrocina essa rede de Centros de 

Recondicionamento de Computadores – CRC’s. São espaços para a formação de 

jovens em situação de vulnerabilidade socail e o tratamento de equipamentos 

obsoletos ou inservíveis, podendo estes serem recondicionados ou ter suas partes 

destinadas à indústria de reciclagem. O CRC Programando o Futuro de 

Valparaíso/GO produz blocos intertravados a partir de carcaças e componentes 

plásticos para aplicação em pavimentos, passadiços, passarelas elevadas e 

estacionamento. 

Nesse processo de transformação reaproveita-se 100% do resíduo plástico do 

componente/subconjunto, onde tem-se preferência de 70% da carga principal 

composta pelos polímeros ABS e PS. Os 30% restantes da carga são compostos por 

outros polímeros ou materiais residuais das carcaças, como os resíduos metálicos. 

São aceitos também outros materiais para adição de propriedades mecânicas, por 

exemplo, como pó de serra, brinquedos descartados, cigarro e pó mineral. Esses 30% 

de carga podem também contribuir para o remanejo de resíduos não recicláveis. 

Os polímeros preferenciais para o maior percentual de carga (ABS e PS) possuem 

na forma original de aplicação, em carcaças e componentes de computadores, ótimas 

características, como pode-se observar na Tabela 1. 

A transformação dos REEE’s em compósito maciço para aplicação comercial 

necessita da caracterização de suas propriedades mecânicas, pois seu processo de 

fabricação envolve calor e posterior resfriamento em molde, sendo então necessário 
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avaliar se as propriedades mecânicas preferenciais para a nova aplicação foram 

modificadas.  

Tabela 1 - Principais características dos Polímeros PS e ABS (DIAS, 2013) 

PS ABS 

Baixo peso Resistência a altas e baixas 

temperaturas 

Resistência à água Boa resistência mecânica, química, à 

fadiga, ao impacto e à fusão 

Isolante térmico Facilmente pigmentado 

Transparência, com grande facilidade 

de pigmentação 

Fácil produção 

Fácil produção Não é inflamável, mas mantém a 

combustão 

Resistência mecânica e térmica 

razoável 

Alta abrasão 

Quebradiço Impermeável à água, mas ligeiramente 

permeável ao vapor 

Alto índice de refração Isolante elétrico 

Isolante elétrico Dúctil a baixas temperaturas 

Baixa deflexão ao calor (82-88ºC), 

impossibilitando a esterilização de 

artigos em PS 

Estabilidade dimensional 

 

 

Para a redução dos polímeros utiliza-se um procedimento conhecido por 

aglutinação, sendo esta uma técnica de compactação e aglomeração de partículas 

poliméricas e residuais previamente moídas com pseudo-plastificação 

(WASSERMANN, 2006) e posteriormente levadas à pressão constante em matriz, 

previamente confeccionada com os parâmetros de dimensão e forma do bloco. Nesse 

processo ocorre a redução da energia livre de superfície do material compactado, 

minimizando a geração de poros e condicionando o alívio das tensões sobre os 

átomos da superfície.  
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A proposta da presente pesquisa é caracterizar um bloco intertravado 

manufaturado a partir de resíduos de eletroeletrônicos, bem como aplicar análise dos 

procedimentos e metodologia metrológica dos ensaios. A partir do reconhecimento 

dos tipos de ensaios que caracterizam as propriedades mecânicas do objeto de 

estudo definem-se os procedimentos para sua medição com uso dos princípios da 

metrologia, definindo grandezas, componentes de incerteza das medições e análise 

da confiabilidade dos resultados. 

O fluxo inicial descrito na Figura 1, apresenta os Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrônicos encaminhados para uma central de tratamento (Classificação, 

separação e processamento) e conduzidos para preparação da matéria-prima no 

CRC. 

 

Figura 1 - Fluxo para caracterização de bloco intertravado produzido a partir de 
REEE's. (do autor) 

 

No CRC Programando o Futuro de Valparaíso/GO, o material é aglutinado e 

formatado em bloco para pavimentos e posteriormente encaminhado para a 

Universidade Federal de Ouro Preto como objeto desta pesquisa. No fluxo da Figura 

2 representa o processo para o estudo das propriedades mecânicas a partir de 

ensaios específicos e análise dos componentes de incerteza durante e após os 

ensaios. 
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Figura 2 - Fluxo para caracterização de bloco intertravado produzido a partir de 
REEE's na fase de estudo das propriedades mecânicas do bloco. (Do autor) 

Após a caracterização das propriedades mecânicas do corpo de prova 

confeccionado a partir do bloco, pode-se classificar e especificar o material de acordo 

com a aplicação sugerida (pavimentos, estacionamentos, etc.). O resíduo reciclado 

possui baixa densidade, sendo esta uma de suas características mais importantes e 

que o descreve como um produto em potencial. 

Pretende-se elaborar um roteiro ou metodologia dos ensaios para garantir a 

confiabilidade de seus resultados durante a caracterização. A partir desses fazer 

avaliação dos procedimentos, com cálculo e análise dos componentes de incerteza 

dos resultados obtidos, visto que a metodologia indicada nas normas não contempla 

alguns geradores de incerteza de medição, como a incerteza herdada da calibração 

do equipamento. 

Espera-se que o presente trabalho, a partir dos ensaios realizados e as avaliações 

de incerteza estimadas, impulsione o mercado desse novo produto, aplicando a Lei nº 

12.305 de 2010, bem como contribuindo com pelos menos 5 dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo, (ONU, 2015): 

- ODS 3: “Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 

contaminação e poluição do ar e água do solo.” 

- ODS 6: “Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 

reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente 
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- ODS 9: “Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 

significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos 

desenvolvidos.” 

- ODS 12: “Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com 

os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes 

para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana 

e o meio ambiente.” 

- ODS 15: “Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de 

habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas.” 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Caracterizar blocos maciços poliméricos em formato de piso intertravado obtidos 

da reciclagem de REEE’s para utilização em pavimentos de espaços públicos. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Definir propriedades de interesse para caracterização do blocos intertravados para 

aplicação em piso de passadiços e estacionamentos, comparando os resultados 

obtidos com aqueles de outros tipos de material normalmente usados na indústria da 

construção civil. 

- Definir roteiros e procedimentos para garantir a confiabilidade de resultados durante 

atividades laboratoriais. 

- Realizar a caracterização das propriedades mecânicas de blocos maciços 

poliméricos em formato de piso intertravado. 

- Caracterizar os resultados de acordo com as melhores práticas, por meio das 

estimativas de incerteza de medição 

- Analisar o comportamento dos blocos.  

- Apresentar o estudo de procedimentos metrológicos envolvendo a metodologia 

definida no ISO GUM para os ensaios mecânicos aplicados ao corpo de prova e 

análise dos resultados. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo serão apresentados, com base na literatura disponível, os 

polímeros que compõe os REEE’s e suas principais propriedades, bem como as 

considerações da reciclagem na indústria eletro eletrônica. Também serão 

apresentadas as definições para o piso intertravado (Paver Block), e as pesquisas 

sobre os pisos intertravados em compósitos. 

Além disso, serão discutidos os procedimentos metrológicos envolvidos na 

avaliação da estimativa das incertezas das medições e os ensaios mecânicos para 

caracterização e determinação de propriedades mecânicas do Paver Block. 

3.1 Polímero dos EEE’s 

Polímeros que compõe os Equipamentos Eletro Eletrônicos são comumente o 

polipropileno (PP), poliestireno (PS), polietileno (PE), acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS), poliamida (PA) e o poliuretano (PUR). Em maior percentual estão o PS e ABS, 

pela resistência e custo dada a aplicação. Na Figura 3 observa-se que os polímeros 

somam o maior percentual em massa da composição de um EEE (OLIVEIRA, 2010). 

(a)  
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(b)  

Figura 3 - Composição típica do EEE em massa (a) Composição (em massa) do mouse 
desmontado (b) Composição (em massa) do teclado desmontado. (OLIVEIRA, 2010) 

Para melhor caracterização dos resíduos poliméricos, estes são classificados, de 

acordo com a ABPLAST (s/d) como: 

- Naturais: polímeros encontrados na natureza.  

- Sintéticos: polímeros sintetizados por reações químicas. 

- Termoplásticos: polímeros que não sofrem alterações na sua estrutura química 

durante o aquecimento/amolecimento e, portanto, podem novamente ser moldados, 

assim, são ditos recicláveis. 

- Termofixos: são polímeros que quando aquecidos uma vez, mudam sua estrutura 

química, não podendo ser reprocessados e consequentemente caracterizados como 

não recicláveis.  

- Elastômeros: são as borrachas, onde uma vez moldados não podem ser fundidos 

novamente, porém podem ser reaproveitados como cargas/enchimentos em outros 

produtos. 

As propriedades mecânicas mudam em função dessa classificação, 

principalmente se compararmos os polímeros com maior transação comercial. 

Na Figura 4 há a representação gráfica de Tensão versus Deformação entre 

Polímeros frágeis, Plásticos e elastômeros.  
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Figura 4 - Comportamento Tensão-Deformação para polímeros frágeis (curva A), 
plásticos (curva B) e elastômeros (curva C). (Adaptado CALLISTER, 2008) 

De acordo com CALLISTER (2008), apesar de os polímeros terem aspectos 

diferentes dos metais, seu módulo de elasticidade, sua ductilidade e limite de 

escoamento podem ter valores altos para polímeros rígidos, podendo assim 

determinar os limites de resistência à tração (LRT), como na Figura 5. 

 

Figura 5 - Curva de Tensão-Deformação esquemática para um polímero plástico com 
os imites de escoamento e de resistência à tração. (CALLISTER, 2008) 

Da mesma forma, essas características mecânicas sofrem alterações com a 

variação de temperatura, onde um aumento de temperatura produz redução no 

módulo de elasticidade e no limite de resistência à tração, bem como melhora a 

ductilidade, como representado esquematicamente na Figura 6. Para esse controle 

utilizam-se as temperaturas de fusão e transição vítrea dos polímeros como 
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parâmetros importantes relacionados à sua aplicação, a Tabela 2 resume essa faixa 

para alguns polímeros e a Figura 6 a representação gráfica desse sistema. 

Tabela 2 - Temperatura de Transição Vítrea e de fusão de alguns polímeros. 
(CALLISTER, 2008) 

 

 

 

Figura 6 - Influência da temperatura nas características de Tensão-Deformação de um 
poli (metil metacrilato). (CALLISTER, 2008) 

3.2 Piso Intertravado 

Os pisos são utilizados para nivelar o solo garantindo o tráfego seguro de pessoas. 

Da mesma forma garantem resistência à interação das causas da natureza, que 

gerariam rolagem de materiais e erosão, bloqueando assim os acessos. 
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O sistema de proteção em pavimentos tem aplicações há centenas de anos e vem 

evoluindo com o avanço tecnológico e presença de sistemas automotores. 

De acordo com PORTLAND (2010), o intertravamento é a capacidade que os 

blocos (maciços no solo) adquirem de resistir a movimentos de deslocamento 

individual, sejam eles verticais, horizontais ou de rotação em relação a seus vizinhos. 

Essa propriedade se faz importante para o desempenho e a durabilidade do 

pavimento, garantidas por uma contenção lateral e junta de areia. 

Na Figura 7 observam-se os tipos de movimentos possíveis com o sistema de piso 

intertravado. 

(a)    (b)  

(b)  

Figura 7 – (a) Conjunto de maciços com carga concentrada na vertical, (b) conjunto 
de maciços com carga aplicada na lateral em um dos elementos com tendência ao 
giro, (c) Conjunto de maciços com carga concentrada da horizontal.  (PORTLAND 

2010) 

Esse sistema de proteção e cobertura de pavimentos permite aplicação em 

ambientes abertos (expostos à intempéries) e cobertos, principalmente onde há 

tráfego constante devido à superfície ser abrasiva, garantindo aderência, estabilidade 

térmica, resistência a intempéries e não residual. 

O processo de fabricação dos blocos permite confecção em diversos tamanhos e 

formatos além de ser produzido a partir de diversos materiais, inclusive polímeros, 

principalmente oriundos de resíduos. Os formatos são classificados pela ABNT NBR 

9781 como tipos I, II, III e IV, para peças em concreto. A Figura 8 representa um bloco 

intertravado com estrutura molecular polimérica, desenvolvido pelo CRC 

Programando o Futuro para as mesmas aplicações do maciço de concreto. Esse bloco 
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foi fabricado com REEE’s - Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, onde 

de acordo com o formato é classificado como tipo I. 

 

Figura 8 - Bloco intertravado produzido com blendas de polímeros residuais da 
indústria eletro eletrônica. (Do autor) 

A diversificada aplicação de blocos intertravados em pavimentos se destaca pela 

fabricação em cores variadas, superfície tátil para deficientes visuais e facilidade na 

produção de rampas para deficientes motores ou pessoas com alguma outra 

dificuldade de locomoção. A Figura 9 apresenta aplicação de piso intertravado em 

passadiço/passarela elevada da UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. 

(a)      (b)    

Figura 9 – (a) Passadiço com piso intertravado em cores diferentes (b) Continuidade 
da passarela elevada em concreto. (Do autor) 

De acordo com Portland (2010), a versatilidade em cores e adaptação do piso 

intertravado ao meio em que foi montado permite a delimitação de áreas específicas, 

como na Figura 10. Por exemplo, na cidade de São Paulo as calçadas possuem 

medidas mínimas para faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso, podendo ser 

delimitadas pelas cores dos blocos intertravados. Da mesma forma acontece para o 

acesso de portadores de deficiência física ou cadeirantes.  



 

32 

 

As rampas das vias devem ter inclinação e larguras mínimas, que podem ser 

evidenciadas com cores para assinalar a mudança de nível para garantia e segurança 

no acesso, como na Figura 11. 

 

Figura 10 - Pavimento adaptado para detalhamentos de faixas de acesso. Esquerda: 
Faixa de serviço. Centro: Faixa livre. Direita: Faixa de acesso ao pavimento. 

(PORTLAND, 2010) 

 

Figura 11 - Pavimento adaptado para pessoas com necessidades especial de 
locomoção. Esquerda: Faixa de serviço. Centro: Faixa livre. Direita: Faixa de acesso 

ao pavimento. (PORTLAND, 2010) 
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3.3 Reciclagem na Industria Eletro Eletrônica 

O sistema de gestão de resíduos da Industria eletroeletrônica é mantido por 

legislação específica em cada país. No Brasil a Lei nº 12.305 de 2010 estabelece a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos cujos objetivos são a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição de 

rejeitos. 

No caso de resíduo eletroeletrônico, há uma política pública coordenada pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que apoia os 

CRC’s - Centros de Recondicionamento de Computadores. Estes são espaços para o 

recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e realização de cursos e 

oficinas para jovens em situação de vulnerabilidade social. O foco no processamento 

de equipamentos de informática usados tem por objetivo deixá-los em condições de 

uso. Porém, há enorme quantidade de equipamentos e resíduo eletroeletrônico não 

passivos de reparo. Nesses casos os CRC’s desmontam os equipamentos e remetem 

o material obtido para a indústria de reciclagem. 

Para melhor desenvolvimento de estratégias dos CRC’s, o MCTIC possui 

cooperação com a ABRIN – Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação, que, 

além de gerir mecanismos que melhorem as ações desenvolvidas pelos CRC’s, 

trabalha na sistematização de dados e indicadores sobre o descarte e o reuso de 

equipamentos de informática do Governo Federal. A entidade também possui um 

Protocolo de Intenções com a ABINEE - Associação Brasileira das Indústrias de 

Eletroeletrônicos, entidade responsável pela efetivação da logística reversa de 

eletroeletrônicos no Brasil, para criar sinergias também nesse processo (ABRIN, 

2018). 

Em 2018 a ABRIN publicou os dados estatísticos sobre os REEE’s no país. De 

acordo com ABRIN (2018), o Brasil é o terceiro maior gerador de resíduos 

eletroeletrônicos do mundo e a legislação que orienta a gestão de resíduos sólidos, 

sendo nova, ainda tem pendências de acordos setoriais com o setor produtivo e 

varejista. Daí a necessidade de contribuir para a elevação da capacidade operacional 

dos CRCs com a gestão efetiva e inteligente de resíduos eletroeletrônicos, 

melhorando os seus processos e elevando o volume de processamento, o que de 
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contribui para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estimula a economia do País 

e envolve mais parceiros na cadeia da reciclagem, promovendo a preservação do 

meio ambiente e dos recursos hídricos. 

Segundo o relatório Anual da ABRIN (ABRIN, 2018), em 2017 foram processados 

pelos CRCs cerca de 1.000 toneladas de equipamentos de informática descartados 

pelo Governo Federal, como mostra a Tabela 3.  

Os dados apresentados nessa Tabela se referem ao resíduo eletrônico 

processado, considerando agora que o Brasil produz cerca de 1,4 x 106 t por ano de 

acordo com a ONU – Organização das Nações Unidas, dados na Tabela 4. 

Assim, conforme afirmado pela ABRIN (2017) temos: 

- Considerando-se a estimativa de que 10% desse volume corresponde a Linha Verde 

de Informática e Telecomunicações1, isso representa 140.000 t por ano. 

- Considerando-se a estimativa de que 40% das 140.000 t provém da Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, temos 56.000 t por ano. 

- Considerando-se ainda que dessas 56.000 t, cerca de 35% sejam provenientes do 

Governo Federal, teríamos 19.600 t descartadas. 

- Pode-se concluir que as 986 t processadas pelo programa de desfazimento em 2017 

representam aproximadamente apenas 5% do volume estimado de resíduos 

produzidos pela administração pública federal. 

Tabela 3 - Projeção de descarte e processamento de resíduo eletrônico no Brasil em 2017. 

(ABRIN, 2018) Adaptado 

  

Tabela 4 - Estimativa do relatório ABRIN com os dados das listas de desfazimento recebidas 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  (ABRIN, 2018) 

Adaptado 

                                            
1 Computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets e telefones celulares 

(PRADO FILHO, 2018). 

EQUIPAMENTO
TOTAL 

LISTA

TOTAL 

DESINTERESSE

QUANT. 

FINAL

PESO 

UNITÁRIO

PESO 

TOTAL (t)

CPU 54.674 6.486 48.188 8 386

NOTEBOOK 9.577 1.049 8.528 5 43

MONITOR 40.739 5.321 35.418 7 248

IMPRESSORA 17.224 2.431 14.793 5 74

OUTROS 66.214 7.241 58.973 4 236

TOTAL 188.428 22.528 165.900 986

PROJEÇÃO DE kg PROCESSADO
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Dessa forma, há potencial no Programa de Desfazimento para tratamento desses 

tipos de resíduo. A ação deve ser empreendida pelo MCTIC tanto quanto à legislação 

da matéria, como as ações junto aos órgãos e setores públicos, onde almeja-se 

suporte para o projeto de potencializar a ação dos CRCs.  

Esse sistema de controle de resíduos eletrônicos pode também alcançar índices 

econômicos. Por exemplo, para 920 t de descarte de materiais, com base nos dados 

médios de mercado, a um preço de R$ 2,70 o kg, tem-se um montante de recursos 

da ordem de R$2.484.720,00 de receita para os CRCs se operassem no descarte 

comercial correto e dentro das exigências da Legislação Ambiental e considerando 

ainda o Relatório ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais (ABRIN, 2018). A ABRELPE estima 6,84 kg de resíduo 

eletrônico descartado por habitante e um custo per capta de R$121,80 na coleta de 

resíduos sólidos urbanos. Assim, pode-se inferir que a administração pública deixou 

de gastar mais de R$17.000.000 com as 986 t de REEE’s processados pelo programa 

do MCTIC.  

Resíduos Eletrônicos (Relatório ONU-2017) 1.400.000 t

Resíduos da Linha Verde - 10% 144.000 t

Governo/Autarquias/Orgãos Públicos - 40% 57.000 t

Governo Federal 14% (35% do total do setor 

público)
19.600 t

Desfazimento Oficial - Dados MCTIC -2017 - 

Projeção Kg processado 
986 t

% do Desfazimento pelo volume do Governo 

Federal 
5%

Desfazimento 2017 em t 986

20% Possível de aproveitamento 197 t

1/3 Representa CPUs 66 t

Equipamentos sociais produzidos (8 kg por 

CPU)
8.217

Descarte correto da Diferença (986 - 66) 920 t

Preço medio de mercado - R$ 2,70 Kg x 

Descarte Correto 
R$ 2.484.720,00

Economia de Energia kWh para 986 t 3.450.881,68 kWh

CO² não emitido para 986 t 343.273,92 kg

Valor economizado pelo setor público em não 

coletar 986 t
R$ 17.557.713,60

DADOS

PROJEÇÕES
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Com a crescente produção de polímeros devido às suas características e 

possibilidades de criar uma variedade de produtos por ser facilmente moldável, há 

também a crescente geração de resíduos. Nesse caso, a reciclagem é uma das ações 

mais importantes para reduzir impactos e dinamizar a produção (HOPEWELL; 

DVORAK; KOSIOR, 2009). 

Dados de estatísticos de REEE’s entregues aos CRC’s por entidades federais 

entre 2016 e 2019 podem ser vistos na Figura 12. 

 

Figura 12 - Porcentagem de equipamentos entregues por órgãos federais a CRC's 
entre 2016 e 2019. (MCTIC, 2019) 

Assim como os incentivos da legislação brasileira, outros países também atuam 

na gestão de resíduos, com reciclagem mecânica e recuperação de energia, 

(Hopewell, Dvorak e Kosior, 2009) apresentando elevados desempenhos de alguns 

países Europeus na recuperação de resíduos plásticos. 

3.4 Pisos intertravados poliméricos 

Há incentivo nos segmentos da engenharia civil e arquitetura em adotar soluções 

ecologicamente corretas em todas as fases de uma construção ou pavimentação. 

No caso de Paver Block é comum encontrar pesquisas sobre os compósitos 

poliméricos em ligas de concreto impregnado ou modificado com polímeros (concreto 

polimérico).  
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Estes compósitos são produzidos com a substituição dos aglomerantes por 

compósitos junto ao cimento Portland e agregado (TONET, 2009). 

Segundo Tonet (2009), em pesquisa sobre aplicação de resina reciclada de PET 

em concreto para análise da influência da combustibilidade, considerando que o 

polímero contém aditivos anti chama, obtiveram-se nos ensaios de resistência 

mecânica dos corpos de prova os seguintes resultados: 

a) Ensaios de compressão: apresentaram em geral valores entre 65,4 a 80,2 

MPa, considerando significativa a ação dos aditivos retardantes sobre o 

comportamento mecânico do compósito, aumentando, assim, sua 

resistência; 

b) Ensaio de Resistência ao calor e propagação de chama: Considerando que 

o aumento de temperatura teve efeito significativo sobre a perda de 

resistência, tem-se que a variação da temperatura, do teor de adição e 

interação entre os fatores exercem influência sobre a composição em 

relação ao ensaio de resistência ao calor; 

c) Ensaio de propagação de chamas: Tem-se como resultado redução 

considerável no tempo de propagação de chamas independente do teor 

utilizado. 

Segundo Veríssimo (2014), em pesquisa sobre utilização de plásticos (PP, PET, 

PVC, PEAD, PEBD e impurezas) para fabricação de Pavers Block a partir da mistura 

de concentrações dos polímeros com agregados miúdo e graúdo de origem mineral, 

obtiveram-se os seguintes resultados: 

a) Ensaio de absorção de água: o corpo de prova não apresentou absorção, 

justificado que o principal composto do Paver Block é o plástico; 

b) Ensaio de compressão: Ensaiados corpos de prova com concentrações de 

50%, 75%, 90% e 100% de plástico com resistência máxima de 16,78 MPa 

para o composto de 75% de plástico, onde atribuiu-se a queda de 

resistência à variabilidade da amostragem na presença interna de vazios 

ou acúmulo de gases no processo de resfriamento. 

Para essa última pesquisa, observou-se que a presença de vazios ou grandes 

poros pode ser atribuída ao fato de o processo terminar com resfriamento livre (forma 

aberta), ou seja, sem ação de forças compressivas para formatação do compósito e 

pelo fato de a redução do polímero atingir estagio semilíquido. 
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Considerou-se que o Paver Block em estudo apresentou eficiência na distribuição 

do calor e mobilidade para mistura e homogeneização da massa, considerando 

também ênfase na substituição do cimento Portland na produção desses artefatos, 

com ganho ambiental por reduzir a utilização de recursos naturais, a redução de 

emissões de gases, vantagens no processo de permeabilidade do solo urbano e 

descarte adequado de resíduos plásticos (VERISSIMO, 2014).  

Avaliando a presença de outros polímeros aplicáveis na produção de Pavers Block, 

de acordo com Silva (2016), visando a valorização e preservação de recursos 

naturais, pesquisou-se o uso de resíduo de borracha vulcanizada de pneus inservíveis 

com agregados residuais de demolição da construção civil e cimento Portland. Os 

corpos de prova produzidos apresentaram, após desmoldagem, extremidades 

enfraquecidas por possível separação dos resíduos de borracha, porém após ensaios 

mecânicos verificou-se forte ligação do polímero com o concreto com resistência à 

compressão máxima de 13,2 MPa. Os resultados do ensaio de abrasão apresentaram 

que a adição do material elastômero ao composto cerâmico melhorou a resistência à 

abrasão por alterar o módulo de elasticidade do composto cerâmico, reduzindo assim, 

o atrito entre as peças (SILVA, 2016). 

Segundo Pacheco (2017), o etileno vinil acetato (EVA) como agregado ao concreto 

de lajes atua como isolante acústico e redutor de massa específica. No ensaio de som 

de impacto, as amostras apresentaram desempenho acústico dentro do necessário 

com redução dos níveis sonoros nas frequências de 630 Hz para todas as 

composições em pesquisa. 

Para Paschoalin Filho et al. (2019), a inserção de PET em ligas de concreto para 

pavimentos gerou redução na resistência a compressão do concreto ao se comparar 

os corpos de prova dosados com e sem o agregado. Essa redução da resistência está 

associada à menor interação entre o polímero e a matriz cimentícia, devido à 

porosidade residual gerada e à menor resistência mecânica dos resíduos em relação 

aos agregados naturais. Em contrapartida, a absorção de água das peças 

manufaturadas com resíduos de PET apresentaram valores superiores aos 

observados para as peças sem resíduos. As peças manufaturadas com os resíduos 

de PET apresentaram maiores custos de manufatura comparando com as peças sem 

adição do resíduo devido ao custo do PET e ao elevado consumo de cimento. Porém 
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destacam-se as vantagens ambientais significativas em comparação às peças 

tradicionais. 

Não foram encontradas referências bibliográficas (artigos, dissertações ou teses) 

com a caracterização de artefatos para pisos com 100% de polímeros reciclados de 

ABS e PS, apesar de existirem produtos similares em comercialização. Nas 

plataformas comerciais constam que o produto não é maciço e que necessita de 

aproximadamente 20% de cimento, mais areia ou pó de brita para completar o volume. 

3.5 Metrologia 

A Metrologia, de acordo com o VIM (Inmetro, 2012), é a ciência da medição e suas 

aplicações, engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que 

seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. A metrologia não relaciona 

apenas os princípios básicos que regulam grandezas e as unidades de medida, mas 

fornece condições e padrões para que as medidas tenham maior probabilidade de 

aproximar a valores verdadeiramente aceitos. Para isso, baseia-se em cálculos de 

confiabilidade e controle estatístico de incertezas. 

Todo este processo é garantido adotando-se termos como: 

- Compatibilidade metrológica; 

- Função de medição; 

- Rastreabilidade metrológica; 

- Sistema de medição; 

- Calibração; 

- Verificação; 

- Padrão; 

- Grandeza derivada; 

- Exatidão da medição; 

- Material de referência; 

- Unidade de medida; 

- Dimensão; 

- Etc. 
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3.5.1 GUM e VIM 

 O Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - GUM e o Vocabulário 

Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia – VIM tiveram suas 

versões originais preparadas em 1997, pelo Comitê Conjunto para Guias em 

Metrologia (JCGM), presidido pelo Diretor do BIPM, onde, munidos com as versões 

originais dos referidos documentos, estiveram presentes sete Organizações 

Internacionais, sendo: representantes do Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

(BIPM), da Comissão Internacional de Eletrotécnica (IEC), da Federação Internacional 

de Química Clínica e Medicina Laboratorial (IFCC), da Organização Internacional de 

Normalização (ISO), da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), da 

União Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP) e da Organização Internacional 

de Metrologia Legal (OIML). A Cooperação Internacional de Acreditação de 

Laboratórios (ILAC) já compartilhava das decisões  do JCGM, porém apenas em 2005 

juntou-se oficialmente às sete organizações internacionais fundadoras. (VIM - 

INMETRO, 2012). 

Em 2004 iniciou-se discussão entre as oito organizações representadas no JCGM 

para comentários e propostas para o VIM, tendo este evento encerrado com a 3° 

edição do VIM submetida em 2006. 

A incerteza das medições tem atenção especial, pois não encontraremos numa 

medição, mesmo as de maior exatidão, valores verdadeiros. Dessa forma, segundo o 

GUM - Inmetro (2012), o objetivo da medição quando se trata de Incerteza não é 

determinar um valor verdadeiro do mensurando, mas atribuir valores próximos a este 

num espaço amostral de medidas. A incerteza definicional2 estabelece um limite 

mínimo a qualquer incerteza de medição. Porém, no GUM, essa incerteza é 

desprezada considerando outros componentes de incerteza na medição e o valor 

“verdadeiro” pode ser obtido com a probabilidade de que esse valor essencialmente 

único se encontre dentro de um intervalo de valores da grandeza medida. 

                                            
2 Componente da incerteza de medição que resulta da quantidade finita de detalhes na definição 

de um mensurando (INMETRO, 2012). 
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3.5.2 Erro 

Partindo do princípio de que o erro é um conceito idealizado, não podendo ser 

conhecido exatamente, entendendo-se suas possíveis causas, pode-se traçar 

estratégias matemáticas para calculá-lo e minimizá-lo, se possível. Para melhor 

compreensão dos efeitos do erro, pode-se dizer que é visto com dois componentes, 

sendo eles um componente aleatório e um componente sistemático, porém tem-se 

outros tipos de erro como erro de medição, erro aleatório, erro sistemático, erro 

máximo admissível, erro no ponto de controle e erro no zero, que também podem ser 

definidos (VIM - INMETRO, 2008). 

As definições básicas podem ser descritas, de acordo com o VIM (INMETRO, 

2008), como apresenta-se abaixo: 

 Erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e 

um valor de referência. 

Pode ser utilizado quando existe um único valor de referência, como um padrão 

de medição, onde o erro de medição é conhecido, não devendo confundir erro de 

medição com erro de produção ou erro humano. 

 O erro aleatório, 

“... presumivelmente se origina de variações temporais ou espaciais, 

estocásticas ou imprevisíveis, de grandezas de influência. Os efeitos de tais 

variações, daqui para frente denominados efeitos aleatórios, são a causa de 

variações em observações repetidas do mensurando. Embora não seja 

possível compensar o erro aleatório de um resultado de medição, ele pode 

geralmente ser reduzido aumentando-se o número de observações; sua 

esperança ou valor esperado é zero.” 

Em outras palavras o erro aleatório é a diferença entre o resultado da medição e a 

média de infinitas medições (em mesmas condições). Porém, não é possível termos 

infinitas medições. Neste caso estima-se os erros com os desvios da média da 

amostra, onde a medida da incerteza da média é devida a efeitos aleatórios. 

 O erro sistemático, segundo o GUM (INMETRO, 2008), 

“...se origina de um efeito reconhecido de uma grandeza de influência em um 

resultado de medição, daqui para diante denominado como efeito sistemático, 

o efeito pode ser quantificado e, se for significativo com relação à exatidão 

requerida da medição, uma correção ou fator de correção pode ser aplicado 
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para compensar o efeito. Supõe-se que, após esta correção, a esperança ou 

valor esperado do erro provocado por um efeito sistemático seja zero.” 

Podemos determiná-lo como a diferença entre o resultado de um número infinito 

de medições do mensurando, feitas nas mesmas condições e seu valor verdadeiro, 

sendo também utilizadas estimativas de erro, obtendo assim a tendência. 

As condições de quantificação do erro sistemático são devidas ao erro ocorrer por 

causas conhecidas como histerese e limitações humanas durante a operação. No 

caso de instrumento defeituoso, somente com a calibração pode-se obter estimativas 

do erro, levando assim à possível correção. 

 O erro máximo admissível é o valor extremo do erro de medição, com 

respeito a um valor de referência conhecido, admitido por especificações ou 

regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de 

medição. No VIM ainda ressalta-se que, usualmente, no Brasil, o termo “erros 

máximos admissíveis”, “erros máximos permissíveis”, “erros máximos tolerados” ou 

“limites de erro” são utilizados onde há dois valores extremos, porém o termo 

“tolerância” não deve ser utilizado para designar erro máximo admissível. 

 O erro no ponto de controle é o erro de medição de um instrumento de 

medição ou de um sistema de medição num valor medido especificado. 

 Erro no zero é o erro no ponto de controle quando o valor medido 

especificado é zero, não devendo confundi “erro no zero” com a ausência de erro de 

medição. 

3.5.3 Incerteza de Medição 

De acordo com o VIM - Inmetro (2012), a incerteza de medição é um “parâmetro 

não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, 

com base nas informações utilizadas”, proveniente de efeitos sistemáticos que podem 

ser atribuídos a padrões, como a incerteza padrão. Com a presença de muitas 

componentes, a incerteza pode ser estimada por uma avaliação Tipo A ou Tipo B, 

onde a primeira se resume em uma avaliação da distribuição estatística de valores 

provenientes de várias medições caracterizadas por desvio-padrão, e a segunda, 

também caracterizada por desvio padrão, estimadas por funções de densidade de 

probabilidade experimental. 
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A incerteza de medição está presente em todos os sistemas e equipamentos que 

fornecem algum valor do mensurando, podendo estar relacionada com variação de 

temperatura durante o processo de medir, desgaste do instrumento de medição, 

contaminação da peça ou componente a ser medido, erros no padrão de verificação 

e falhas na operação e manipulação do instrumento. Alguns erros, como desgaste do 

instrumento (histerese), podem ser quantificados com a calibração. 

Toda medição, sendo efetuada por comparação, precisa de confiabilidade 

metrológica a partir de um grupo de medições com mesmas metodologias, os 

resultados indicarão quantitativamente e qualitativamente a incerteza da medição 

quando comparados com um padrão. 

Existem muitas características que levam à incerteza de medição. No Guia para 

expressão da incerteza de medição - GUM (INMETRO, 2008), listam-se as fontes 

possíveis de incerteza: 

a) Definição incompleta do mensurando; 

b) Realização imperfeita da definição do mensurando; 

c) Amostragem não representativa – a amostra medida pode não representar 

o mensurando definido; 

d) Conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais sobre a 

medição ou medição imperfeita das condições ambientais; 

e) Erro de tendência pessoal na leitura de instrumentos analógicos; 

f) Resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade; 

g) Valores inexatos dos padrões de medição e materiais de referência; 

h) Valores inexatos de constantes e de outros parâmetros obtidos de fontes 

externas e usados no algoritmo de redução de dados; 

i) Aproximações e suposições incorporadas ao método e procedimento de 

medição; 

j) Variações nas observações repetidas do mensurando sob condições 

aparentemente idênticas. 

Além dessas, pode-se citar: 

a) Incerteza da calibração do padrão (incerteza herdada); 

b) Histerese devido ao sentido de medição. 
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Analisando as possíveis causas de incerteza, nota-se a necessidade de uma 

função que relacione a medida do mensurando com as grandezas físicas. De acordo 

com GUM - Inmetro (2008), 

𝑦 = 𝐹(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛)                                                                                           [1] 

Sendo y o mensurando determinado a partir das grandezas x1, x2, x3, ..., xn, ou 

seja, uma função que contém todas as grandezas, incluindo as correções e fatores de 

correção.  

Há casos em que y pode ser estimado pela média aritmética: 

�́� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1                                                                                                          [2] 

No formato de Y tem-se: 

𝑦 = �̄� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑘

𝑛
𝑘=1 =

1

𝑛
∑ 𝐹𝑛

𝑘=1 (𝑥1,𝑘, 𝑥2,𝑘, 𝑥3,𝑘, . . . , 𝑥𝑛,𝑘)                                               [3] 

Onde y é tomado como sendo a média aritmética ou média de n determinações 

independentes yk de y, tendo cada determinação a mesma incerteza e cada uma 

sendo baseada em um conjunto completo de valores observados das n grandezas de 

entrada Xi obtidos ao mesmo tempo. (GUM - INMETRO, 2008). 

Contudo, se todas as grandezas das quais um resultado de medição é dependente 

foram variadas, pode-se fazer o cálculo por meios estatísticos ou por um modelo 

matemático requerido na medição. 

Para facilitar e organizar as fontes de incerteza, estas podem ser listadas e 

lançadas no diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa. O respectivo 

diagrama é uma ferramenta da qualidade para determinação e classificação das 

causas de um problema ou efeito, sua classificação é descrita normalmente em seis 

termos, sendo estes: 

- Medida: Causas geradas pelo sistema de medição; 

- Método: Causas geradas pela forma de atuação do profissional durante as medições; 

- Pessoas: Causas geradas pela falta de domínio ou conhecimentos da operação; 

- Máquinas: Causas geradas pelo equipamento devido a falhas ou falta de calibração; 

- Ambiente: Causas geradas por condições ambientais durante o ensaio; 

- Materiais: Causas geradas por defeitos no corpo de prova. 

Este diagrama também é conhecido com espinha de peixe devido ao formato e 

esquema de distribuição dos termos, como exemplificado na Figura 13: 



 

45 

 

 

Figura 13 - Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Ishikawa ou ou Diagrama 
Espinha de Peixe (Do autor). 

Esta ferramenta se torna adequada na definição das fontes de certeza devido aos 

componentes se enquadrarem perfeitamente aos termos do diagrama. 

3.5.4 Avaliação Tipo A de Incerteza de medição 

Para avaliação da distribuição estatística de valores provenientes de várias 

medições nas mesmas condições, obtendo n observações independentes, utilizamos 

a média aritmética como estimativa do valor esperado e a caracterização de um 

componente de incerteza é dada pela variância a partir destas observações (GUM - 

INMETRO, 2008). 

A variância pode ser expressa por: 

  𝑠2 = 
𝑠2(𝑞𝑘)

𝑛
                                                                                                           [4] 

A variância estimada (s2) ou o desvio-padrão estimado (s) caracterizam a 

variabilidade dos valores medidos xi, isto é, a dispersão em torno do valor médio em 

n medições efetuadas, onde as observações individuais qk diferem em valor por causa 

de variações aleatórias nas grandezas de influência, ou efeitos aleatórios 

Assim a expressão [5] determina a incerteza de medição tipo A ou incerteza de 

medição da repetibilidade. 

𝑆 = 
𝑠

√𝑛
                                                                                                                   [5] 
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3.5.5 Avaliação Tipo B de incerteza de medição 

Para avaliação da incerteza de medição estimada por distribuições de 

probabilidades consideradas ou descritas a partir de experiência ou observações, 

utiliza-se a incerteza de medição tipo B. 

Esse parâmetro de incerteza é aplicado onde, para estimar uma grandeza de 

entrada, as observações repetidas não tenham sido suficientes. Dessa forma a 

incerteza-padrão é avaliada por julgamento científico baseando todas as informações 

disponíveis sobre a possível variabilidade de x.  Isso implica em discernimento 

baseado na experiência e no conhecimento geral. Este processo exige exaustiva 

investigação estatística de todas as causas concebíveis de incerteza (GUM - 

INMETRO, 2008). 

3.5.6  Apresentação da incerteza de medição 

As grandezas de entrada x1, x2, x3, ..., xn, das quais a grandeza de saída y depende, 

podem elas mesmas ser consideradas como mensurandos e depender de outras 

grandezas, incluindo correções e fatores de correção para efeitos sistemáticos. 

Podem ser categorizados como: 

a) Grandezas cujos valores e incertezas podem ser diretamente determinados 

na medição em curso, como em uma única observação, de observações 

repetidas, ou de julgamento baseado na experiência, e podem envolver a 

determinação de correções em leituras de instrumentos e correções por 

conta de grandezas de influência, tais como temperatura ambiente, pressão 

barométrica e umidade; 

b) Grandezas cujos valores e incertezas são incorporados à medição a partir 

de fontes externas, como grandezas associadas com padrões de medição 

calibrados, materiais de referência certificados e dados de referência 

obtidos de manuais técnicos. (GUM - INMETRO, 2008). 

Dessa forma, quando o valor do mensurando q é determinado a partir de n 

observações independentes, a variância experimental da média aritmética) das 

observações é mais bem estimada por: 

            
𝑠2(𝑝)

𝑛
                                                                                                                  [6] 
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do que: 

          
𝑠2(𝑞𝑘)

𝑛
                                                                                                                     [7] 

e a incerteza-padrão é : 

𝑢 =
𝑆𝑝

√𝑛
                                                                                                                   [8] 

com o mensurando invariável e o seu valor calculado a partir de n observações 

repetidas. Sendo o mensurando variável a incerteza-padrão deve ser calculada pela 

expressão: 

𝑠2(𝑞𝑘) =
1

𝑛+1
∑ (𝑞𝑗 − �̅�)²𝑛

𝑗=1                                                                                    [9] 

Observa-se a presença de um divisor √𝑛 para a expressão da incerteza de 

medição, e como a incerteza padrão, u(xi), é uma medida de dispersão equivalente a 

um desvio padrão, tem-se que as incertezas padrão são dependentes do tipo de 

componente de incerteza e da distribuição de probabilidade a ela associada. 

A distribuição de probabilidade pode ser representada graficamente como: 

a) Distribuição de probabilidade retangular, Figura 14, com divisor √3, utilizado 

quando se conhecem apenas os valores máximos e mínimos de variação 

(±a), por exemplo, o erro máximo admissível para um determinado 

equipamento ou o efeito causado pela resolução finita do equipamento 

utilizado em que (a) corresponde à metade da resolução  𝑎 = R/2, assim: 

𝑢 =
𝑎

√3
                                                                                                                 [10] 

e 

𝑢 =
𝑅

2√3
                                                                                                                [11] 

 

Figura 14 - Gráfico de distribuição retangular (GUM - INMETRO, 2008) adaptado. 



 

48 

 

b) Distribuição de probabilidade triangular, Figura 15, com divisor √6, utilizado 

quando se conhecem os valores máximos e mínimos de variação (±a) e o 

valor mais provável, por exemplo, o erro de posicionamento de um 

instrumento em uma marca de escala, assim: 

𝑢 =
𝑎

√6
                                                                                                                   [12] 

 

Figura 15 - Gráfico de distribuição triangular (GUM - INMETRO, 2008) adaptado. 

c) Distribuição de probabilidade normal, Figura 16, ou t-student com divisor 

√𝑛, utilizando o desvio padrão da média de um conjunto de n medições 

repetidas, assim: 

𝑢 =
𝑎

√𝑛
                                                                                                                 [13] 

 

Figura 16 - Gráfico de distribuição normal ou t-student (GUM - INMETRO, 2008) 
adaptado. 
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Esta distribuição também é aplicada em casos em que o desvio padrão de dados 

de repetitividade e/ou reprodutibilidade sendo o resultado do ensaio/calibração obtido 

por meio de uma única medição e não por uma média, o divisor passa a ser 1. 

Quando a incerteza é herdada da calibração de equipamentos e padrões o divisor 

passa a ser k,  informado no certificado de calibração, assim; 

𝑢 =
𝑎

𝑘
                                                                                                                   [14] 

Segundo Albertazzi (2017), considerando o efeito combinado das fontes de 

incerteza deve-se calcular a incerteza padrão combinada sendo a raiz quadrada 

positiva da variância combinada com a seguinte expressão: 

𝑢𝑐 = √∑ 𝑢𝑖
2𝑛

𝑖=1                                                                                                      [15] 

De acordo com Couto, Damasceno e Kyriazis (2017), há casos em que a 

componente de incerteza de um mensurando depende de outras grandezas com 

incertezas próprias. Dessa forma as incertezas das grandezas de entrada devem ser 

convertidas para cada respectiva componente de incerteza ainda na unidade do 

mensurando, mediante seus produtos pelos respectivos coeficientes de sensibilidade, 

conhecidos como Ci.  Estes avaliam quanto o mensurando varia em relação a cada 

grandeza de entrada. 

Conhecendo a equação da grandeza de entrada, os coeficientes de sensibilidade 

devem ser calculados pelas derivadas parciais do modelo matemático do mensurando 

em relação a cada uma das suas grandezas de entrada.  

Desta forma a expressão matemática para a variância combinada tem o seguinte 

formato: 

𝑢(𝐷) = √∑ (
𝜕𝑦

𝜕𝑥
)

2

. 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1                                                                   [16]                               

Para obter a faixa de valores em que, com cerca de 95,45% de probabilidade, 

espera-se encontrar o erro aleatório do processo de medição deve-se multiplicar a 

incerteza combinada pelo respectivo coeficiente Student, também denominado 

coeficiente de abrangência, representado pela letra k. Nesse caso, para o cálculo da 

incerteza expandida (U), esta corresponde ao intervalo dentro do qual, para uma 

probabilidade de 95%, espera-se encontrar a componente aleatória dos erros de um 

processo de medição (ALBERTAZZI, 2017).  

A incerteza expandida é determinada com base na incerteza combinada, assim: 
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𝑈 = 𝑡. 𝑢𝑐                                                                                                              [17] 

Para finalizar as determinações de incerteza, temos que cada uma das incertezas-

padrão, separadamente estimadas para cada fonte de incerteza, possui um número 

de graus de liberdade (ALBERTAZZI, 2017), que pode ser definido como um 

quantificador de credibilidade sobre cada componente de incerteza, onde um alto grau 

de credibilidade implica em um alto grau de liberdade. 

Desta forma podemos expressá-la como: 

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4

∑
𝑢𝑖

4

𝜈𝑖

𝑛
𝑖=1

                                                                                                         [18] 

Com o modelo matemático definido e as incerteza calculadas, os resultados 

podem ser apresentados em forma de planilha como registro organizado dos 

componentes que envolveram as determinações de incerteza, Tabela 5.  

Este modelo é proposto pela EA4/02 2013 (EA, 2013) como esquema de um 

arranjo ordenado das quantidades, estimativas, incertezas padrão, coeficientes de 

sensibilidade e incerteza contribuições usadas na análise de incerteza de uma 

medição. Aplicável no caso de grandezas de entrada não correlacionadas.  

Tabela 5 - Exemplo de planilha simplificada com os componentes de estimativa da 
incerteza da medição (EA, 2013). 

Quantidade Estimativa  
Incerteza 
padrão 

Distribuição 
de 

probabilidade 

Coeficiente 
de 

sensibilidade 

Contribuição 
para a 

incerteza 
padrão 

X1  x1 u(x1)  c1 u1(y) 

X2 x2 u(x2)  c2 u2(y) 

Xn xn u(xn)  cn un(y) 

 

Os valores das incertezas são apresentados com a quantidade de algarismos 

significativos adequados juntamente com o resultado da medição, levando em 

consideração que para cálculos futuros é conveniente que todos os dígitos sejam 

conservados, por exemplo: 

a) (1,62 ±  0,04) m 

b) (90,6 ±  0,5) mV 
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3.5.7 Intervalo da incerteza 

O intervalo que contém o conjunto de valores verdadeiros de um mensurando, com 

uma probabilidade determinada, é conhecido como “Intervalo de abrangência” a partir 

de uma incerteza de medição expandida (VIM – INMETRO, 2012). 

Para melhor compreensão, apoia-se no exemplo já descrito: 

a) (1,62 ±  0,04) m 

b) (90,6 ±  0,5) mV 

Nota-se que os valores das medições são expressos dentro de um intervalo da 

seguinte forma: 

a) 1,58 m a 1,66  m 

b) 90,1 mV a 91,1 mV 

Com base no nível de confiança associado a este intervalo, normalmente entre 95 

a 99%, escolhe-se o valor do fator de abrangência k. 

3.5.8 Calibração e certificado de calibração 

De acordo com Inmetro (2012), a calibração é uma operação, 

“... que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, 

uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por 

padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; 

numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma 

relação visando a obtenção dum resultado de medição a partir duma 

indicação.” 

Esse procedimento exige hierarquicamente uma sequência de operações com um 

ou mais padrões e sistemas de medição a partir da comparação de referências 

utilizadas para verificar, e se necessário, corrigir o valor e a incerteza de medição 

atribuídos a um dos padrões. 

Os padrões utilizados necessitam de rastreabilidade, ou seja, a rastreabilidade, 

onde garante-se que os resultados das medições para calibração sejam relacionados 

a uma referência de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma 

contribuindo para a incerteza de medição (INMETRO, 2012). 

Estabelecendo a hierarquia de calibração, especificando as referências e 

confirmando a rastreabilidade metrológica inicia-se as medições em faixas 
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estabelecidas no mensurando a partir da comparação entre os valores obtidos e os 

valores atribuídos ao padrão.  

Após a coleta dos dados e cálculo das incertezas de medição associadas 

documenta-se e elabora-se um relatório conhecido como certificado de calibração, 

emitido, de preferência, por laboratórios acreditados que seguem requisitos da norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece pessoal, instalações, condições 

ambientais, documentos, gestão de responsabilidades e registros atualizados., visto 

que qualquer laboratório pode emitir certificado de calibração e ensaio, eles apenas 

precisam usar padrões rastreáveis. 

3.5.9 Ensaio Mecânico 

Segundo Zolin (2011), os ensaios mecânicos são utilizados para detectar e avaliar 

falhas nos materiais. Geralmente, são caracterizadas por trincas, inclusões de 

materiais ou ainda variações nas propriedades estruturais, que podem levar à perda 

da resistência e posteriormente à falha do material. 

As falhas classificam-se como descontinuidades, que são imperfeições que não 

interferem no funcionamento de um equipamento, como vazios internos formados na 

estrutura do material, decorrentes do processo de fabricação, ou defeitos, quando os 

vazios internos citados anteriormente, não se restringem à estrutura interna e afloram 

para a superfície. 

Um defeito é uma falha em algo que é essencial para o funcionamento de um 

equipamento, diferentemente da descontinuidade. Os ensaios podem ser ainda não 

destrutivos, que não degradam o material a ser avaliado e são usados para inspeção 

e também para o monitoramento das condições de operação das máquinas, ou 

destrutivos, onde a peça ou corpo de prova são deteriorados de acordo com o método 

de ensaio. Para o ensaio não destrutivo, a grande vantagem é o não descarte do 

material ou estrutura sob teste (ZOLIN, 2011). 
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3.6 Avaliação de Resistência à Carga Compressiva 

O esforço de compressão é caracterizado pela ação de forças compressivas 

agindo de fora em direção ao centro do corpo de prova, produzindo a diminuição do 

comprimento em relação ao comprimento original. Essa deformação é uma razão 

adimensional e é expressa em porcentagem (ISO, 2012) (ASTM D695, 2015). 

Para materiais plásticos semirrígidos, o ensaio de compressão é usado para a 

investigação do comportamento sob compressão dos corpos de prova, para a 

determinação do resistência à compressão, do módulo de compressão e outros 

aspectos da relação utilizados sob condições definidas. A amostra é comprimida 

paralelamente ao seu eixo principal a uma velocidade constante até se romper ou a 

diminuição da tensão ou quando o comprimento atingiu um valor predeterminado. 

Durante o processo mede-se a força absorvida pela amostra a partir de curvas típicas 

de tensão/compressão (ISO, 2012) (ASTM D695, 2015). 

 

Figura 17 - Curvas típicas de tensão / compressão (ISO, 2012) Adaptado. 

Na Figura 17, as curvas típicas obtidas no ensaio de compressão a partir da tensão 

x deformação, demonstram o comportamento elástico e plástico do material a ser 

ensaiado até sua ruptura após o decrescimento da tensão. (ISO, 2012) 

A curva representa o comportamento de materiais dúcteis (a) e frágeis (b). Na 

curva (a) o ponto 𝜀cy marca o limite superior de escoamento havendo também a 

transição da deformação elástica para a deformação plástica.  
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Já o ponto 𝜀cM caracteriza o limite máximo de resistência e o ponto 𝜀cB é o limite de 

ruptura do material durante o ensaio (ISO, 2012). 

A curva (b) mostra rápida ruptura em comparação à curva (a), como observa-se 

nos pontos 𝜀cM e 𝜀cB, que acontecem simultaneamente, marcando também nesse ponto 

o limite de máxima resistência, não apresentando características macromoleculares 

de plasticidade do material. O ponto x do gráfico marca valores ideais de deformação 

a partir de correção com a construção de reta tangente, sendo este o ponto de 

inclinação máxima (ISO, 2012). 

A tensão (𝜎), dada em MPa, é expressa pelo quociente da Força pela Área, sendo 

que a área inicialmente constante sofre modificação com o aumento da força 

apresentando variação crescente e decrescente da tensão (ISO, 2012). 

A deformação, como uma razão adimensional (%), é expressa pelo comprimento 

𝑙𝑜 da amostra (mm) e a variação do comprimento ∆𝑙𝑜. 

𝜀 =
∆𝑙𝑜

𝑙𝑜
                                                                                                                  [19] 

Desta forma, para resultados em porcentagens, tem-se: 

𝜀 = 100𝑥
∆𝑙𝑜

𝑙𝑜
                                                                                                         [20] 

A ISO 604 apresenta a significância do ensaio por fornecer 

“...Propriedades compressivas que incluem módulo de elasticidade, 

tensão de escoamento, deformação além do ponto de escoamento e 

compressão, força (a menos que o material simplesmente aplaine e não 

frature). Materiais com baixa ordem de ductilidade podem não exibir um 

ponto de deformação máxima. No caso de um material que falha em 

compressão por fratura quebrante, a resistência à compressão tem um 

valor muito definido. No caso de um material que não falhar na 

compressão por uma fratura quebrando, a compressão a força é arbitrária, 

dependendo do grau de distorção que é considerada como indicando falha 

completa do material. Muitos materiais plásticos continuarão a se 

deformar por compressão até que um disco plano seja produzido, a 

compressão estresse (nominal) subindo constantemente no processo, 

sem fratura bem definida ocorrendo e a força de compressão pode não 

têm significado real em tais casos.”  

Para efeitos conclusivos, de acordo com ISO (2012), o ensaio de compressão para 

plásticos deve seguir uma sequência operatória, com segue: 

a) Especificação ASTM para o material; 
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b) Preparação da amostra de teste (usinagem, compressão ou moldagem por 

injeção), controle de dimensões, condicionamento e parâmetros de teste 

previstos em normas (ASTM); 

c) Máquina de teste capaz de controle de movimento constante com 

mecanismo de acionamento, indicador de carga, compressômetro ou 

extensômetro (dependendo do modelo de corpo de prova), ferramenta de 

compressão, gabarito de suporte e instrumento de medição de precisão 

adequado (indica-se Micrômetros com 0,01 mm ou 0,001 pol. para medir a 

largura, espessura e comprimento dos corpos de prova. 

d) Cálculo de resistência à compressão, percentual de deformação, módulo de 

elasticidade, desvio padrão (estimado); 

e) Relatório com observações e conclusões. 

No caso de um material que exiba uma região de comportamento de Hooke ou 

comportamento linear, Figura 18, deve-se fazer uma continuação da região linear (CD) 

da curva construída através do eixo de tensão zero.  

 

Figura 18 - Curva Tensão x Deformação com correção linear (ASTM D695, 2015) 
Adaptado. 

Esta interseção (B) é a correção zero ponto de deformação a partir do qual todas 

as extensões ou estirpes devem ser medidas, incluindo o desvio de rendimento (BE), 

se aplicável (ASTM D695, 2015).  
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O módulo de elasticidade pode ser determinado pela divisão da tensão em 

qualquer ponto ao longo da linha CD (ou sua extensão) pela deformação no mesmo 

ponto (medido a partir do ponto B, definido como zero-tensão) (ASTM D695, 2015). 

No caso de um material que não exibe nenhuma região linear, Figura 19, o mesmo 

tipo de correção do ponto zero-deformação pode ser feito através da construção de 

uma tangente à inclinação máxima no ponto de inflexão (H’). A reta é estendida para 

cruzar o eixo de deformação no ponto B’, ou seja, a tensão zero corrigida ponto. 

Usando o ponto B’ como zero esforço, a tensão em qualquer ponto G’ na curva pode 

ser dividido pela deformação nesse ponto para obter um módulo secante (declive da 

linha B’ G’). Para materiais com nenhuma região linear, qualquer tentativa de usar a 

tangente através do ponto de inflexão como base para determinação de um 

rendimento compensado ponto pode resultar em erro inaceitável (ASTM D695, 2015). 

 

Figura 19 - Curva Tensão x Deformação sem região linear. (ASTM D695, 2015) 

3.6.1 Resistência à carga compressiva de blocos intertravados de concreto 

Como descrito por BITTENCOURT (2012), existem especificações normalizadas 

para valores de Resistência à Compressão com requisitos técnicos específicos. 

A Norma Europeia BS EM-1388 (2003): Concrete paving blocks requirements and 

test methods, apresenta: 

- Resistência à tração por compressão: Nenhum resultado individual < 3,6MPa e carga 

de ruptura < 250 N/mm. 
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A Norma Norte Americana ASTMC936:1996: Standard specification for solid 

concrete interlocking paving units, apresenta: 

- Resistência à compressão média: ≥ 55MPa 

- Resistência à compressão individual: ≥ 55MPa 

A Norma Canadense CSAA23.2-95:1995: Precast concrete Pavers admite: 

- Resistência à compressão média: ≥ 50MPa 

- Resistência à compressão individual: ≥ 45MPa 

A norma brasileira NBR 9780:1987: Peças de concreto para pavimentação - 

Determinação da resistência à compressão, descreve: 

- Para solicitação de veículos comerciais, ou de linha: 35 MPa  

- Tráfego de veículos especiais ou solicitações capazes de produzir acentuados 

efeitos de abrasão: ≥ 50 MPa 

A Norma da África do Sul SANS 1058:2009: Concrete paving blocks, define: 

-  Veículos leves: 25 Mpa  

- Veículos pesados: 35 Mpa 

A norma Australiana AS/NZS 4456.4:2003: Masonry units and segmental pavers 

and flags - Methods of test - Determining compressive strength of masonry units, 

define: 

- Veículos leves: 25 Mpa  

- Veículos pesados: 35 MPa 

- Veículos especiais: 60 Mpa 

-  Estacionamento: 15 Mpa  

3.7 Avaliação de Dureza Superficial  

A dureza é uma propriedade mecânica medida a partir de uma deformação plástica 

localizada.  

Essa medida se baseia em uma escala conhecida como escala de Mohs, onde em 

sistema qualitativo e arbitrário categorizam-se 10 materiais, sendo o talco como 1 na 

extremidade de menor dureza e o diamante como 10 para a referência de maior 

dureza.  
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Com o avanço tecnológico as técnicas foram aprimoradas, sendo hoje a dureza 

calculada a partir da profundidade ou tamanho da impressão do corpo penetrador com 

uma pré-carga sobre o corpo de prova, havendo diversas técnicas como o ensaio de 

dureza Rockwell/ Rockwell Superficial com penetrador cônico de diamante ou esférico 

de aço, o ensaio de dureza Brinell com esfera de aço ou carbeto de tungstênio, o 

ensaio de Microdureza Vickers com pirâmide de diamante e o ensaio de Microdureza 

Knoop também com pirâmide de diamante. (CALLISTER, 2013) 

É comum fazer a conversão da medida de dureza em outras escalas. Para tal, 

utiliza-se um gráfico ou fator de conversão que correlacione e compare as várias 

escalas de dureza com proporções aproximadas a partir de atos experimentais. 

3.8 Avaliação de Índice de Absorção 

De acordo com ABNT NBR 9781 – 2013 para análise de absorção em blocos 

intertravados de concreto, essa técnica avalia o acréscimo de massa em um corpo de 

prova sólido com aparência porosa com sugestão de acúmulo de água nos poros, 

justificando-se assim a variação de massa e por consequência a absorção, 

comparando os resultados com a avaliação de massa do corpo de prova seco. 

Avalia-se o corpo de prova inteiro imerso em água destilada/deionizada por 24h, e 

posterior medição de saturação em balança. 

O valor da absorção é obtido em porcentagem a partir da expressão: 

𝐴 =
𝑚2−𝑚1

𝑚1
𝑥100%                                                                                                [21] 

Onde A é a absorção de cada corpo de prova, expressa em porcentagem, m1 é a 

massa do corpo de prova seco, expressa em gramas e m2 é a massa do corpo de 

prova saturado, também expressa em gramas. 

3.8.1 Índice de Absorção em Blocos Intertravados de 

Concreto 

De acordo com BITTENCOURT (2012), há requisitos normalizados para valores 

de Absorção para blocos intertravados de concreto. 
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A Norma Europeia BS EM-1388 (2003): Concrete paving blocks requirements and 

test methods, apresenta: 

- Absorção: < 6% 

A Norma Norte Americana ASTMC936:1996: Standard specification for solid 

concrete interlocking paving units, apresenta: 

- Absorção média: ≤ 5% 

- Absorção individual: ≤ 7% 

A norma brasileira NBR 9781:2013: Peças de concreto para pavimentação - 

Especificação e métodos de ensaio, descreve: 

- Absorção: ≤ 6% 

3.9 Avaliação de resistência ao desgaste microabrasivo 

Com a avaliação de desgaste microabrasivo, pela ação de um corpo em carga 

girando contra um corpo de prova e abrasivo, pode-se obter propriedades que 

apresentam a resistência dos Pavers Block durante o contato com equipamentos 

móveis e pedestres, bem como os grãos abrasivos suspensos no ambiente de tráfego. 

O desgaste depende da natureza e das condições externas de ataque devido à 

perda de material, tendo assim as seguintes classificações (SILVA, 2017): 

- Desgaste adesivo; 

- Desgaste por abrasão; 

- Desgaste erosivo; 

- Desgaste corrosivo; 

- Desgaste por impacto;  

- Desgaste em altas temperaturas. 

Segundo Silva (2017), este estudo é definido e determinado por uma ciência 

conhecida por Tribologia, sendo esta a “ciência e tecnologia de superfícies interativas 

em movimento relativo e dos assuntos e práticas relacionados”. Devido a ideia da 

natureza das condições externas, o desgaste pode agora ser identificado pelos 

seguintes tipos: 
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- Desgaste pelo atrito no movimento de deslizamento de superfícies sem adição 

de lubrificantes; 

- Desgaste pelo atrito no movimento de deslizamento de superfícies com adição 

de lubrificantes; 

- Desgaste pelo atrito de rolamento entre superfícies sem adição de lubrificantes; 

- Desgaste pelo atrito de rolamento entre superfícies com adição de lubrificantes; 

- Desgaste por contato oscilante; 

- Desgaste pelo movimento de partículas sólidas sobre a superfície gerando 

erosão; 

- Desgaste por fluidos em movimento gerando cavitação. 

Segundo a norma ASTM G40 o desgaste abrasivo é definido como desgaste 

devido a partículas ou protuberâncias duras forçadas contra e movendo-se ao longo 

de uma superfície sólida, onde os fatores velocidade e ângulo de incidência 

caracterizam o desgaste. Para a norma ASTM G77, o desgaste é definido como o 

dano em uma superfície sólida, envolvendo perda progressiva de massa, devido ao 

movimento relativo entre a superfície e o contato com outro material ou materiais. Um 

possível modelo dos mecanismos do desgaste abrasivo pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Mecanismos de desgaste abrasivo: a) microcorte; b) fratura; c) fadiga; d) 
arrancamento de grão (adaptado, SILVA, 2017). 

O desgaste pode ocorrer por rolamento, deslizamento ou erosão, onde os 

mecanismos de desgaste definem-se por Microcorte, Impressões (indentation), 

Microtrincamento, Sulcamento “sem corte” e Erosão, com apresentação das taxas de 

desgaste e ordem de grandeza. Para os parâmetros de severidade de desgaste 

considera-se o aspecto da superfície a partir de análise microscópica, podendo estar 
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lisa, rugosa ou com sulcos macroscópicos; e aspecto das partículas desgastadas, 

podendo estar finas ou grosseiras (ALBERTIN, 2015). A Figura 21 ilustra as 

configurações de desgaste abrasivo por rolamento e por deslizamento. 

 

Figura 21 - Desgaste abrasivo por rolamento e deslizamento (adaptado, SILVA, 2017). 

 

Para avaliação de desgaste abrasivo cita-se a norma ASTM G132 - Pino contra 

lixa, cujo parâmetros incluem Dureza do abrasivo, Tamanho, Forma, Carga, 

Lubrificação e Sobreposição, na norma ASTM G65 - Roda de borracha (Abrasivo: 

areia de sílica), das variáveis tem-se a carga e granulometria do abrasivo, a 

Microabrasão com esfera, cujo nos parâmetros tem-se a carga, o número de rotações, 

a velocidade da esfera e a lama micro abrasiva (ALBERTIN, 2015). 

O estudo do desgaste microabrasivo por esfera rotativa, por meio da rotação de 

uma esfera contra um corpo de prova estático, apresenta dados estimados confiáveis, 

devido à ação da lama abrasiva entre a esfera e o corpo de prova. Essa ação se dá a 

partir de mecanismos como arrancamento, riscamento, endentação, sulcamento e 

lascamento e apresenta uma calota mensurável, que ao ser analisada fornece o 

comportamento do material sob tal solicitação. O sulco em formato de calota esférica 

possui volume calculado a partir do raio da esfera e diâmetro da calota esférica. 

Em Santos (2014), a taxa de desgaste gerada pelas partículas abrasivas pode ser 

definida pela equação de Archard para o desgaste abrasivo, considerando-se np 

partículas abrasivas atuantes no sistema: 

𝑄 = 𝐾
𝐹𝑁

𝐻
                                                                                 [22] 

 Desta equação tem-se que Q é a taxa de desgaste, dada pelo volume de material 

removido por unidade de distância de deslizamento (mm3/m); K é a severidade do 

desgaste, onde quanto maior o desgaste maior será este parâmetro (adimensional e 



 

62 

 

menor que 1); FN é a força normal total aplicada sobre o sistema (em newtons) e H é 

a dureza do material desgastado (SANTOS, 2014). Considerando k = K/H, tem-se: 

𝑄 = 𝐾𝐹𝑁                                                                        [23] 

Dessa forma, o coeficiente de desgaste pode ser interpretado como o volume de 

material desgastado por unidade de força e por unidade de distância de deslizamento 

(mm3/N.m) e que k é a taxa de desgaste, considerando, além da distância de 

deslizamento, a força normal. Deve-se levar em consideração que a equação 

modificada não considera se o desgaste é por sulcamento ou por rolamento, não 

considera a dureza e o tamanho médio das partículas abrasivas e que todas as 

partículas são cones ideais (SANTOS, 2014). 

As equações para cálculo do coeficiente de desgaste a partir do volume de material 

removido para ensaios de desgaste microabrasivo por esfera rotativa foram 

inicialmente estabelecidas por Kassman et al. (1991). Posteriormente, Rutherford e 

Hutchings (1996) compilaram as equações para amostras planas e para cálculo 

independente do coeficiente de desgaste. O coeficiente de desgaste pode então ser 

determinado pela Equação: 

𝐾 =
𝜋𝑑4

64𝑅𝐹𝑁𝑆
                                                             [24] 

onde d é o diâmetro da calota esférica resultante, R o raio da esfera, FN a força normal 

e S a distância de deslizamento, com K em mm3/Nm. 

De acordo com Cozza (2006) a equação acima pode ser reescrita da seguinte 

forma: 

𝐾 =
𝜋𝑑4

128𝑇𝑁𝐸𝑆𝐹𝐹𝑁𝑅2                                   [25] 

Assim, tem-se o NEFS como rotação da esfera e t como tempo de ensaio, sendo 

estes os parâmetros de entrada para desenvolvimento do estudo do desgaste 

microabrasivo por esfera rotativa. A Figura 22 representa o esquema do ensaio: 

 

Figura 22 - Princípio de funcionamento do equipamento de ensaio de desgaste 
microabrasivo por esfera rotativa (COZZA, 2006). 
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Em Cozza (2006), alguns parâmetros devem ser controlados na avaliação de 

desgaste microabrasiva: 

- Força normal atuante sobre o corpo de prova; 

- Rotação da esfera de ensaio; 

- Distancia de deslizamento entre a esfera e o corpo de prova; 

- Concentração da suspensão abrasiva; 

- Vazão da suspensão abrasiva sobre a amostra. 

De acordo com Silva (2017), os polímeros, mesmo considerados macios, podem 

ter elevada resistência ao desgaste abrasivo se comparados com metais de mesma 

dureza. Essa resistência é atribuída ao arrancamento de grãos e a incapacidade de 

fraturá-los, formando novas arestas de bordas afiadas, como exemplificado no gráfico 

da Figura 23. Para mesma dureza de material abrasivo os polímeros (I) apresentam 

maior resistência relativa ao peso do que os metais (II). 

 

Figura 23 - Gráfico de resistência ao desgaste abrasivo dos polímeros (I) e metais (II) 
(SILVA, 2017) Adaptado. 

Ainda em Silva (2017), observa-se que, surpreendentemente, com o aumento da 

dureza, os polímeros apresentam perdas de resistência ao desgaste abrasivo, isso 

devido à influência das propriedades de alongamento do material, pois o aumento da 

resiliência e do alongamento máximo na ruptura colaboraram para um aumento na 

resistência ao desgaste abrasivo. Dessa forma, conclui-se que a taxa de desgaste 

aumenta com a dureza do polímero. 
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3.9.1 Resistência à Abrasão nos Blocos Intertravados de Concreto 

De acordo com Bittencourt (2012), algumas normas apresentam requisitos 

técnicos específicos para a Resistência à Abrasão. Sendo aplicados métodos 

diferentes, os valores apresentam grandezas diferentes. 

A Norma Europeia BS EM-1388 (2003): Concrete paving blocks requirements and 

test methods, apresenta: 

- Resistência à Abrasão: < 23mm 

A Norma Norte Americana ASTMC936:1996: Standard specification for solid 

concrete interlocking paving units, apresenta: 

- Resistência à Abrasão por perda de volume: ≤ 15cm³/ 50 cm² 

A norma brasileira NBR 12042:1992: Materiais inorgânicos - Determinação do 

desgaste por abrasão - Método de ensaio, estabelece valores de resistência a abrasão 

para um trecho de 1000 m: 

- Grupo A: piso com grande solicitação de tráfego ≤ 0,8 mm 

- Grupo B: tráfego intenso de pedestres entre 0,8 mm a 1,6 mm   

- Grupo C: tráfego leve entre 1,6 mm a 2,4 mm 

Onde o desgaste é avaliado pela desagregação superficial e remoção de 

partículas de um determinado material submetido a forças de atrito. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A abordagem quantitativa se dá pela análise de variáveis medidas em ensaios 

destrutivos e não-destrutivos, devido ao material ter aplicações pré-determinadas e a 

matéria prima ser foco de discussões a nível mundial para minimizar o descarte de 

resíduo eletroeletrônico na natureza. 

Os dados de produção do bloco intertravado em estudo são fornecidos pelo CRC 

ONG Programando o Futuro - Valparaíso (GO), coordenado pelo Sr. Vilmar Simion 

Nascimento. 

A metodologia aplicada é composta pela preparação dos corpos de prova para 

Avaliação de Resistência à carga compressiva, Dureza Superficial, Índice de 

Absorção, Resistência à Abrasão, estudo dos componentes de incerteza de medição, 

estimativa da incerteza e análise dos resultados obtidos nos Ensaios/Avaliação, 

agregando os valores de incerteza obtidos. 

A escolha o conjunto de propriedades mecânicas possíveis de serem verificadas 

no material que devem atender às normas da Organização Internacional de 

Normalização (ISO – International Organization for Standardization), da Sociedade 

Americana de ensaios e materiais (ASTM International - American Society for Testing 

and Materials) de referência ao mesmo procedimento e normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

4.1 Fabricação do compósito em estudo 

O bloco maciço polimérico em formato de piso intertravado em estudo, Figura 24, 

é produzido no Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC’s) - 

Programando o Futuro - podendo ter diversos formatos, sendo esses materiais 

termoplásticos e na grande maioria compostos Acrilo Butadieno Estireno (ABS) e 

Poliestireno (PS). 
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Figura 24 - Bloco maciço polimérico em formato de piso intertravado (Do autor) 

De acordo com Remi (2002), a formação das macromoléculas, cadeias longas de 

átomos se unem formando fibras através do processo de polimerização, onde a 

repetição do módulo estrutural na macromolécula chama-se índice de polimerização. 

Em operação repetida, através do amolecimento do material no calor e 

endurecimento no resfriamento, pode haver degradação no material, mas sendo um 

termoplástico, o processo é reversível, dando origem a materiais com propriedades 

mecânicas diferentes às da aplicação original por estar agora compactado. 

Sabe-se que os Equipamentos Eletro Eletrônicos são comumente compostos de 

polipropileno (PP), poliestireno (PS), polietileno (PE), acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS), poliamida (PA) e o poliuretano (PUR) e destes em maior percentual estão o PS 

e ABS. Nos CRC’s os materiais são classificados, separados e triturados. 

No processo de classificação, separam-se os plásticos que contém resíduos não 

recicláveis como a borracha ou com aditivos de coloração que dificultam o processo 

de redução. 

Como o PS e ABS são polímeros termoplásticos que não sofrem alterações na sua 

estrutura química durante o aquecimento/amolecimento e, portanto, podem 

novamente ser fundidos após o resfriamento, ou seja, reciclados, apresentando 

excelentes caraterísticas como na Tabela 6, os CRC’s veem nesse processo uma 

solução para o tratamento dos REEE’s. 
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Tabela 6 - Principais propriedades dos Plásticos PS e ABS (DIAS, 2013) 

PS ABS 

Baixo peso Resistência a altas e baixas 

temperaturas 

Resistência à água Boa resistência mecânica, química, à 

fadiga, ao impacto e à fusão 

Isolante térmico Facilmente pigmentado 

Transparência, com grande facilidade 

de pigmentação 

Fácil produção 

Fácil produção Não é inflamável mas mantem a 

combustão 

Resistência mecânica e térmica 

razoável 

Alta abrasão 

Quebradiço Impermeável à água, mas ligeiramente 

permeável ao vapor 

Alto índice de refração Isolante elétrico 

Isolante elétrico Dúctil a baixas temperaturas 

Baixa deflexão ao calor (82-88ºC), 

impossibilitando a esterilização de 

artigos em PS 

Estabilidade dimensional 

O processo passa pelas seguintes etapas: 

- Classificação: Organizam-se os materiais que contém os resíduos adequados e 

preferidos para reciclagem; 

- Separação: Separam-se os polímeros de matéria prima principal (PS e ABS) dos 

polímeros que servirão de carga; 

- Trituração: Os materiais separados passam pelo processo de trituração e são 

armazenados em quantidades específicas para a aglutinação; 

- Aglutinação: uma técnica de compactação e aglomeração de partículas previamente 

moídas com pseudo-plastificação (WASSERMANN, 2006) envolvendo calor com 

temperaturas entre 115ºC e 140ºC. Nesse processo utilizam-se 70% de PS ou ABS e 

30% de carga (podendo ser pó de serra, tecido, resíduos de outros plásticos, 

pequenos metais agregados nas carcaças previamente separadas; 
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- Prensamento: Coloca-se a massa aglutinada em molde específico (em formato de 

piso intertravado, bloquete ou tijolo) e inicia-se o prensamento por aproximadamente 

1 minuto, solidificando à temperatura ambiente. 

- Rebarbamento: Faz-se a limpeza do maciço aparando as rebarbas geradas pelo 

material expurgado na compressão. 

4.2 Preparação do compósito para avaliação de Resistência à carga 

Compressiva, Dureza, Absorção e Densidade 

Para avaliação de resistência mecânica do maciço em função da aplicação como 

piso de pavimentos foram utilizadas as Normas EN ISO 604: 2002 - Plásticos - 

Determinação de propriedades compressivas, ASTM D695 - 02a - Método de Teste 

Padrão para Propriedades Compressivas de Plásticos Rígidos, ISO 2039-2: 1987 

Plásticos - Determinação da dureza - Parte 2: Dureza Rockwell e ASTM D785-08: 

2015 - Método de Teste Padrão para Dureza Rockwell de Materiais Isolantes Elétricos 

e Plásticos. 

Em função das normas EN ISO 604: 2002 e ASTM D695 – 02A serem 

equivalentes, foram tomadas as providências para separação e preparação das 

amostras. 

De acordo com ISO (2002), para materiais isotrópicos, pelo menos cinco amostras 

de cada amostra de material devem ser testadas. Para materiais anisotrópicos devem 

ser testados pelo menos dez exemplares de cada amostra no sentido perpendicular e 

cinco amostras no sentido paralelo ao eixo principal da anisotropia. 

No caso em pesquisa, considerou-se o material isotrópico. Foram separados 10 

blocos preparados com 70% de plástico e 30% de carga, apresentados na Figura 25. 
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Figura 25 - Lote de 10 blocos intertravados para preparação de corpos de prova (Do 
autor) 

Desses blocos foram retirados, por processo de usinagem com serra fita 

horizontal, camadas centrais para posterior acabamento até atingir as medidas 

determinadas por norma para o ensaio de compressão. Na Figura 26 os 10 blocos 

foram cortados em Serra de fita Horizontal, Fabricante SRamos- modelo 400, lotada 

no Laboratório de Mecânica de Fratura DEMET/EM/UFOP. 

(a)   (b)  

Figura 26 – (a) Primeiro corte no maciço (b) Segundo corte no maciço (Do autor) 

Retirou-se o centro do bloco, por motivos de homogeneidade, cortando-os em 

blocos menores, como na Figura 27, para melhor condicionamento no equipamento 

de usinagem por fresamento. 

(a)  (b)  (c)  

Figura 27 - Preparação dos blocos menores para usinagem por Fresamento (a) corpo 
central do bloco (b) Blocos em pedaços menores (c) Restante do bloco para 

posterior análise, se necessário (Do autor). 
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Na Figura 28, os blocos, já identificados e cortados em pedaços menores, foram 

levados à usinagem por fresamento do fabricante Kone - modelo KFU-2, utilizando 

uma fresa planetária com 6 incertos, Figura 29. A operação de usinagem foi feita no 

Laboratório de Usinagem da Unidade SENAI/FIEMG Dr. José Luciano Penido (SENAI 

Mariana) na cidade de Mariana-MG, sob a Gestão da Sra. Danubia Clemente 

Carvalho.   

Nessa etapa foram produzidos 20 corpos de prova, sendo usinados 4 unidades de 

cada bloco intertravado. Para a identificação adotou-se critério de acordo com o 

procedimento de ensaio, ou seja: 

- Blocos com prefixo “a”: Ensaio à temperatura ambiente; 

- Blocos com prefixo “b”: Ensaio em saturação; 

- Blocos com prefixo “c”: Ensaio à quente; 

- Blocos com prefixo “d”: Ensaio em congelamento. 

Ficando a classificação dos blocos escolhidos números 3, 4, 5, 7 e 8. 

(a)   (b)  

Figura 28 - Separação dos blocos menores para usinagem por Fresamento (a) Blocos 
numerados para controle do processo (b) Blocos com controle metrológico antes e 

durante o processo de usinagem (Do autor). 

 

(a)     (b)   

Figura 29 – (a) Usinagem por Fresamento - Fresa KONE KFU-2 (b) Processo de 
Fresamento (Do autor). 
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Os controles dimensionais dos corpos de prova foram feitos por paquímetro 

universal externo, resolução 0,05 mm, da marca Mitutoyo. Os instrumentos de 

medição de precisão utilizados são propriedade da Empresa de Usinagem 

Torneamentos Mariana LTDA, em Mariana-MG. 

O formato dos corpos de prova, com superfícies lisas, paralelas e planas com 

bordas nítidas e limpas tem tamanhos preferidos de 12,7 x 12,7 x 50,8 mm, no caso 

de prismas, porém onde são desejados dados de módulo de elasticidade e tensão de 

rendimento offset, o corpo de prova deve ter dimensões tais que o proporção esteja 

no intervalo de 11 a 16:1. Neste caso, os tamanhos preferidos das amostras são 12,7 

x 12,7 x 50,8 mm. Deve-se medir as espessuras das amostras em vários pontos ao 

longo de seu comprimento para calcular o valor mínimo da seção transversal (área) e 

respectivos comprimentos (ASTM, 2015). Dos blocos usinados, uma peça foi 

escolhida aleatoriamente para o ensaio prévio de dureza. 

As variações dimensionais dos cinco blocos escolhidos são apresentadas na 

Tabela 7, de acordo com a orientação das medidas apresentadas na Figura 30:  

 

Figura 30 - Esquema de representação das medidas dos corpos de prova (Do autor). 
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Tabela 7 - Controle metrológico dos blocos para ensaio. (a) Blocos série ‘a’. (b) 
Blocos série ‘b’. (c) Blocos série ‘c’. (d) Blocos série ‘d’. (Do autor). 

 

(a) 

 

(b) 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
Media 

(mm)
Força (N)

Tensão 

(MPa)

Tensão 

Média 

(MPa)

Lado 1 (mm) 13,15 13,05 13,05 12,95 12,95 13,03

Lado 2 (mm) 12,80 12,80 12,80 12,75 12,75 12,78

Área (mm²) 168,32 167,04 167,04 165,11 165,11

Área média

Lado 1 (mm) 12,65 12,60 12,60 12,60 12,60 12,61

Lado 2 (mm) 12,70 12,70 12,65 12,65 12,60 12,66

Área (mm²) 160,66 160,02 159,39 159,39 158,76

Área média

Lado 1 (mm) 12,65 12,55 12,60 12,60 12,60 12,60

Lado 2 (mm) 12,70 12,65 12,70 12,70 12,65 12,68

Área (mm²) 160,66 158,76 160,02 160,02 159,39

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,70 12,75 12,70 12,70 12,71

Lado 2 (mm) 12,60 12,65 12,65 12,65 12,65 12,64

Área (mm²) 160,02 160,66 161,29 160,66 160,66

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,65 12,69

Lado 2 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,65 12,69

Área (mm²) 161,29 161,29 161,29 161,29 160,02

Área média

42,18

40,886583,1

Bloco 5(a)

48,557800,3Bloco 7(a)

Bloco 8(a)

6485,6 38,95

42,356761,5

161,04

 Bloco

166,53

159,64

159,77

160,65

Bloco 3(a)

Bloco 4(a)

40,156414,3

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
Media 

(mm)
Força (N)

Tensão 

(MPa)

Tensão 

Média 

(MPa)

Lado 1 (mm) 12,40 12,30 12,30 12,50 12,40 12,38

Lado 2 (mm) 12,80 12,80 12,70 12,60 12,65 12,71

Área (mm²) 158,72 157,44 156,21 157,50 156,86

Área média

Lado 1 (mm) 12,80 12,70 12,65 12,70 12,60 12,69

Lado 2 (mm) 12,70 12,65 12,70 12,70 12,80 12,71

Área (mm²) 162,56 160,66 160,66 161,29 161,28

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

Lado 2 (mm) 12,60 12,60 12,60 12,55 12,55 12,58

Área (mm²) 160,02 160,02 160,02 159,39 159,39

Área média

Lado 1 (mm) 12,95 13,05 13,00 12,95 12,85 12,96

Lado 2 (mm) 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15

Área (mm²) 170,29 171,61 170,95 170,29 168,98

Área média

Lado 1 (mm) 12,60 12,60 12,60 12,70 12,70 12,64

Lado 2 (mm) 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Área (mm²) 157,50 157,50 157,50 158,75 158,75

Área média

45,76

49,31Bloco 8(b) 7791,1

Bloco 5(b)

Bloco 3(b)

 Bloco

9355,8 54,90Bloco 7(b)

7807,7

47,337562,5

Bloco 4(b)

28,854540,0

48,41

157,35

161,29

159,77

170,42

158,00
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(c) 

 

(d) 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
Media 

(mm)
Força (N)

Tensão 

(MPa)

Tensão 

Média 

(MPa)

Lado 1 (mm) 12,80 12,80 12,85 12,85 12,85 12,83

Lado 2 (mm) 12,90 12,90 12,95 12,95 12,95 12,93

Área (mm²) 165,12 165,12 166,41 166,41 166,41

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,80 12,80 12,80 12,80 12,78

Lado 2 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

Área (mm²) 161,29 162,56 162,56 162,56 162,56

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

Lado 2 (mm) 12,65 12,65 12,65 12,70 12,70 12,67

Área (mm²) 160,66 160,66 160,66 161,29 161,29

Área média

Lado 1 (mm) 12,65 12,65 12,70 12,70 12,70 12,68

Lado 2 (mm) 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

Área (mm²) 154,33 154,33 154,94 154,94 154,94

Área média

Lado 1 (mm) 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65

Lado 2 (mm) 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85

Área (mm²) 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55

Área média

 Bloco

28,62

Bloco 7(c)

Bloco 8(c)

35,255452,9

19,473164,1

Bloco 4(c)

34,885613,2Bloco 5(c)

16,45

37,04

2729,0Bloco 3(c)

165,89

162,31

160,91

6011,6

154,70

162,55

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
Media 

(mm)
Força (N)

Tensão 

(MPa)

Tensão 

Média 

(MPa)

Lado 1 (mm) 13,10 13,20 13,20 13,10 13,10 13,14

Lado 2 (mm) 12,95 12,90 12,90 12,90 12,90 12,91

Área (mm²) 169,65 170,28 170,28 168,99 168,99

Área média

Lado 1 (mm) 12,75 12,80 12,70 12,70 12,70 12,73

Lado 2 (mm) 12,65 12,50 11,95 11,45 11,10 11,93

Área (mm²) 161,29 160,00 151,77 145,42 140,97

Área média

Lado 1 (mm) 12,80 12,80 12,80 12,85 12,90 12,83

Lado 2 (mm) 12,80 12,80 12,80 12,85 12,90 12,83

Área (mm²) 163,84 163,84 163,84 165,12 166,41

Área média

Lado 1 (mm) 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Lado 2 (mm) 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

Área (mm²) 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50

Área média

Lado 1 (mm) 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

Lado 2 (mm) 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80

Área (mm²) 162,56 162,56 162,56 162,56 162,56

Área média

 Bloco

43,497159,6

48,887454,5

44,39

Bloco 4(d)

Bloco 5(d)

Bloco 7(d)

Bloco 8(d)

45,076846,3

53,668722,3

Bloco 3(d) 30,835229,1

151,89

164,61

152,50

162,56

169,64
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4.3 Preparação do corpo de prova para Avaliação de Resistência ao 

Desgaste Microabrasivo 

Para avaliação de resistência ao desgaste microabrasivo o, o corpo de prova foi 

preparado com as dimensões apresentadas na Figura 31. 

 

Figura 31 - Dimensões para corpo de prova - Ensaio de Micro abrasão (Do autor). 

 

Os corpos de prova foram confeccionados manualmente devido à permissibilidade 

de erros dimensionais e larga tolerância. Nesse processo foram preparados 5 corpos 

de prova das mesmas peças escolhidas para os outros ensaios (blocos 3, 4, 5, 7 e 8). 

Usou-se serra de lâmina manual (30 dentes) para corte dos blocos com sobrematerial 

e posterior lixamento manual com as lixas de faixas granulométricas 80, 150, 1200 e 

3000, nesta sequência, garantindo assim mínima rugosidade superficial. Na Figura 32 

apresenta-se os corpos de prova prontos para a avaliação de resistência ao desgaste 

microabrasivo. 

 

Figura 32 - Corpos de prova para Avaliação de Resistência ao desgaste 
Microabrasivo (Do autor). 
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4.4 Preparação do corpo de prova para Avaliação no AFM 

Retirou-se um pedaço da lateral do bloco intertravado de REEE para confecção 

da amostra em local aleatório. O corte foi feito utilizando uma lâmina metálica fria, ou 

seja, em temperatura ambiente.  

Ainda com geometria superficial irregular e medidas aproximadas laterais de 

15,34 mm e espessura de 2,26 mm, o material foi desbastado em lixa 180 até atingir 

medidas laterais de 10,22 mm e espessura 1,50 mm. 

Com o formato e medidas próximas do adequado para o ensaio, utilizou-se lixa 

1200 para ajustá-las e diminuir a rugosidade. 

Para preparação das faces de medição (os dois lados), iniciou-se o acabamento 

com lixa 1200 até a espessura aproximar de 1 mm. O tratamento final da superfície 

foi feito com lixa 3000 em movimentos leves, pausados e pouca pressão entre a 

amostra e a lixa. O processo se encerra quando verifica-se brilho na superfície, 

ausência de rugosidade aparente a olho nu e espessura 1 mm. Todo processo de 

lixamento foi executado a seco e controle de espessura e demais medidas da amostra 

foram realizadas com uso de paquímetro universal capacidade 150 mm, resolução 

0,02 mm. 
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5. ENSAIOS 

5.1 Avaliação de Dureza superficial 

Para avaliação da dureza foi utilizado o Durômetro de impacto tipo caneta da 

marca Time, modelo TH130, resolução 0,1 HRC. Instrumento cedido pela Empresa 

de Usinagem Torneamentos Mariana LTDA, em Mariana-MG. 

Por ser uma avaliação prévia para primeiras análise das características do maciço, 

não foram observados os critérios de ensaio de dureza previstos na ISO 2039-2: 1987 

Plásticos - Determinação da dureza - Parte 2: Dureza Rockwell e ASTM D785-08: 

2015 - Método de Teste Padrão para Dureza Rockwell de Materiais Isolantes Elétricos 

e Plásticos. 

Foram encontradas as seguintes medições em HRC, com 5 medições em cada 

ponto analisado, como na Tabela 8: 

Tabela 8 - Medidas prévias de dureza (Do autor). 

 

 
 

Dureza HRC 

45,6 52,7 49,1 

48,6 52,6 42,7 

50.5 52,2 46,8 

51,9 47,9 50,5 

51,7 52,6 50,9 

Dureza média por 
ponto (HRC) 

49,7 51,6 48,0 

Dureza média (HRC) 49,8 

Desvio Padrão 1,80 
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5.2 Ensaio de resistência à carga compressiva 

Sendo o material considerado isotrópico, foram preparados vinte corpos de prova 

para o ensaio de compressão com medidas padrão de 12,7 x 12,7 x 50,8 mm. Dois 

blocos foram preparados com medidas diferentes para pré-teste, avaliação do 

comportamento do material sob esforço compressivo e evolução dos dados durante o 

ensaio.  Na Figura 33 é apresentado o posicionamento e ensaio do corpo de teste. 

Posteriormente foram avaliados o comportamento sob compressão (individualmente) 

de cinco corpos de prova à temperatura ambiente; cinco corpos de prova expostos ao 

calor (aproximadamente 70 °C); cinco corpos de prova expostos à baixa temperatura 

(aproximadamente 0 °C); e cinco corpos de prova saturados (imerso em água 

deionizada por aproximadamente 24 h). 

Das informações registradas durante o ensaio de compressão em cada bloco, 

destacam-se as tensão de compressão máxima, módulo de elasticidade e resistência 

à compressão até a ruptura, onde em ASTM D695 (2015) a variação de comprimento 

compressivo (Δl) é a diminuição do comprimento de referência do corpo de prova por 

uma carga compressiva e expresso em unidades de comprimento, no caso, 

milímetros. 

A resistência à compressão será calculada dividindo a carga compressiva máxima 

transportada pelo corpo de prova durante o teste pela área mínima secional da 

amostra expressa em MPa ou libras-força por polegada quadrada com três algarismos 

significativos (ASTM D695, 2015). 

O Módulo de elasticidade deverá ser calculado traçando uma tangente à porção 

linear inicial da curva de tensão versus deformação, selecionando qualquer ponto 

nesta linha reta dividindo a tensão de compressão representada por este ponto pela 

linha correspondente, medida do ponto onde a linha tangente estendida cruza o eixo 

de deformação, com o resultado expresso em GPa ou libras-força por polegada 

quadrado e reportar três algarismos significativos (ASTM D695, 2015). 

Para as 22 avaliações seguiu-se como roteiro de procedimentos a Norma ASTM 

D695 - 02a - Método de Teste Padrão para Propriedades Compressivas de Plásticos 

Rígidos. 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: 
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- Equipamento de ensaio de compressão-tração, capacidade de 10 x 103 kg com 

servo válvula do fabricante MTS, modelo 810 Material Test System, com o Software 

Station Manager – M15 Flex test 40 – 2013, para administração dos parâmetros 

inseridos e controle da carga versus deslocamento do pistão, disponível no 

Laboratório de Mecânica de Fratura DEMET/EM/UFOP; 

- Paquímetro universal de 300 mm, resolução 0,05 mm, marca Mitutoyo, cedido 

pela Empresa de Usinagem Torneamentos Mariana LTDA, em Mariana-MG. 

 

 

Figura 33 - Ensaio de compressão em bloco teste (Do autor) 

Para a avaliação dos blocos de teste as amostras foram expostas ao ambiente 

para equilíbrio, onde: 

- Temperatura entre (26 ± 0,5) ºC; 

- Umidade relativa: (64,5 ± 0,5) %; 

- Teste em material sem condicionamento específico; 

O parâmetro Velocidade de deslocamento do eixo compressor foi de 8,3333 x 10-

6 m/s (parâmetro na máquina 0,5 mm/min).  Após a inserção do corpo de prova, 

verificaram-se todas as caixas de dados do software em função das informações 

requeridas, inclusive o formato dos dados fornecidos pelo software para posterior 

análise em meio eletrônico, onde teríamos em planilha de dados o deslocamento do 

pistão (mm) e a força aplicada em função da velocidade (kgf). 

Com o Software preparado, iniciou-se verificação e montagem do bloco de teste 

no cabeçote compressor na sequência: 

- Limpeza do cabeçote; 

- Posicionamento do bloco de teste; 

- Aproximação das placas de compressão; 
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- Início do teste. 

Para esse ensaio, foram registradas as cargas além da ruptura até que o cabeçote 

deslocasse 2,5 mm para posteriores avaliações do comportamento do bloco. 

A Figura 34 apresenta a interface do Software e o espaço disponível para o ensaio 

de compressão com respectivo equipamento.  

 

Figura 34 - Interface do Software e ambiente do ensaio de compressão (Do autor). 

O bloco comportou-se sem indício de riscos ao equipamento, insegurança 

operacional e com dados gráficos e tabelados dentro do formato esperado. 

5.2.1 Avaliação de esforço compressivo com o corpo de prova à temperatura 

ambiente 

Para a avaliação do esforço compressivo, as amostras foram expostas ao 

ambiente para equilíbrio térmico. Foram feitas as seguintes medidas durante o ensaio: 

- Temperatura entre (26,0 ± 0,5) ºC; 

- Umidade relativa: (64,5 ± 0,5) %; 

- Teste em material sem condicionamento específico. 

Definiu-se os parâmetros lançados na interface, Figura 35. 
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Figura 35 - Interface para lançamento dos parâmetros (Do autor). 

 

Parâmetros: 

- Velocidade de deslocamento do eixo compressor foi de aproximadamente 8,33x10-6 

m/s (Parâmetro na máquina 0,5 mm/min); 

- Verificação de todas as caixas de dados do software (deslocamento do pistão (mm) 

e a força aplicada em função da velocidade (kgf)). 

Seguindo o roteiro sugerido na Norma ASTM D695 - 02a - Método de Teste Padrão 

para Propriedades Compressivas de Plásticos Rígidos, foram ensaiados 5 blocos, 

obtendo as relações de resistência à carga compressiva, para cada corpo de prova 

ensaiado. 

Os dados do desenvolvimento do ensaio à temperatura ambiente estão registrados 

na Tabela 9 e gráfico das curvas de Deslocamento de pistão x Carga na Figura 36. 
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Figura 36 - Curvas de Deslocamento do Pistão x Carga dos corpos de prova à 
temperatura ambiente e secos (Do autor). 
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Tabela 9 - Dados da Avaliação de carga Compressiva dos corpos de prova 3(a), 4(a), 
5(a), 7(a) e 8(a) à temperatura ambiente e secos (Do autor). 

Bloco 3(a) 

 
Área média (mm²) 166,52 

Força máxima (Kgf) 661,35 

Força máxima (N) 6485,60 

Resistência à compressão (Mpa) 38,95 

Δl (mm) 1,97 

Módulo de Young (GPa) 1,31 

Bloco 4(a) 

 
 

Área média (mm²) 159,82 

Força máxima (Kgf) 689,25 

Força máxima (N) 6759,24 

Resistência à compressão (Mpa) 42,35 

Δl (mm) 1,58 

Módulo de Young (GPa) 1,61 
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Continuação. 

Bloco 5(a) 

 
Área média (mm²) 159,79 

Força máxima (Kgf) 654,07 

Força máxima (N) 6414,27 

Resistência à compressão (Mpa) 40,15 

Δl (mm) 1,78 

Módulo de Young (GPa) 1,23 

Bloco 7(a) 

 
 

Área média (mm²) 160,93 

Força máxima (Kgf) 795,41 

Força máxima (N) 7800,29 

Resistência à compressão (Mpa) 48,55 

Δl (mm) 1,98 

Módulo de Young (GPa) 1,66 
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Continuação. 

Bloco 8(a) 

 
Área mínima (mm²) 160,16 

Força máxima (Kgf) 671,29 

Força máxima (N) 6583,09 

Resistência à compressão (Mpa) 40,88 

Δl (mm) 1,75 

Módulo de Young (GPa) 1,32 

De acordo com ASTM D695 (2015), para cada série de testes, deve-se calcular a 

média aritmética de todos os valores obtidos e o desvio padrão (estimado) e 

demonstrá-los com dois algarismos como na Tabela 10. 

Tabela 10 - Desvio Padrão e Média Aritmética do valores encontrados no ensaio de 
compressão das cinco amostras (Do autor). 

Parâmetros 3 (a) 4 (a) 5 (a) 7 (a) 8 (a) 
Desvio 
Padrão 

Media 

Força máxima 
(Kgf) 

661,35 689,25 654,07 795,41 671,29 58,06 694,27 

Força máxima 
(N) 

6485,61 6759,24 6414,27 7800,29 6583,09 569,33 6808,50 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
38,95 42,35 40,15 48,55 40,88 3,68 42,18 

Δl (mm) 1,97 1,58 1,78 1,98 1,75 0,17 1,81 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
1,31 1,61 1,23 1,66 1,32 0,19 1,42 
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5.2.2 Avaliação de esforço compressivo com o corpo de prova à Úmido 

Para a avaliação, as amostras foram imersas em Becker contendo água deionizada, 

à temperatura ambiente, por aproximadamente 24 h. Foram medidas durante o 

ensaio: 

- Temperatura ambiente: (24,0 ± 0,5) ºC; 

- Umidade relativa: (61,0 ± 0,5) %; 

- Temperatura do fluido no recipiente: (25,0 ± 0,5) ºC; 

- Material condicionado em água deionizada por 24 h 15 min, Figura 37. 

(a)   (b)  

Figura 37 – (a) Materiais utilizados para imersão de corpos de prova (b)Corpos de prova 
imersos em água deionizada para Avaliação de Resistência à carga Compressiva (Do 

autor). 

Definiu-se os seguintes parâmetros: 

- Velocidade de deslocamento do eixo compressor foi de 8,3333 x 10-6 m/s (Parâmetro 

na máquina 0,5 mm/min); 

- Verificação de todas as caixas de dados do software (deslocamento do pistão (mm) 

e a força aplicada em função da velocidade (kgf). 

Seguindo o roteiro sugerido na Norma ASTM D695 - 02a - Método de Teste Padrão 

para Propriedades Compressivas de Plásticos Rígidos, foram ensaiados 5 blocos, 

obtendo as relações de resistência à carga compressiva, com o corpo de prova recém 

retirado do recipiente de imersão, Figura 38, e exposto à carga compressiva de 

imediato, em cada corpo de prova ensaiado, reconhecendo a tendência ao 

evaporação do meio líquido durante o ensaio. 
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Figura 38 - Corpos de prova após 24h (aproximadamente) em imersão (Do autor). 

Os dados do desenvolvimento do ensaio em saturação estão registrados na 

Tabela 11 e gráfico das curvas de Deslocamento de pistão x Carga na Figura 39. 

 

Figura 39 - Curvas de Deslocamento do Pistão x Carga dos corpos de prova à úmido (Do 
autor). 
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Tabela 11 - Dados da Avaliação de carga Compressiva dos corpos de prova 3(b), 4(b), 
5(b), 7(b) e 8(b) à úmido (Do autor). 

Bloco 3(b) 

 
Área média (mm²) 157,32 

Força máxima (Kgf) 462,95 

Força máxima (N) 4539,97 

Resistência à compressão (Mpa) 28,85 

Δl (mm) 2,09 

Módulo de Young (GPa) 0,61 

Bloco 4(b) 

 
Área média (mm²) 161,21 

Força máxima (Kgf) 796,16 

Força máxima (N) 7807,69 

Resistência à compressão (Mpa) 48,41 

Δl (mm) 2,43 

Módulo de Young (GPa) 0,99 
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Continuação. 

Bloco 5(b) 

 
Área média (mm²) 159,79 

Força máxima (Kgf) 771,16 

Força máxima (N) 7562,49 

Resistência à compressão (Mpa) 47,33  

Δl (mm) 3,14 

Módulo de Young (GPa) 0,92 

Bloco 7(b) 

 
Área média (mm²) 170,82 

Força máxima (Kgf) 954,03 

Força máxima (N) 9355,80 

Resistência à compressão (Mpa) 54,90 

Δl (mm) 2,70 

Módulo de Young (GPa) 1,15 
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Continuação. 

Bloco 8(b) 

 
Área mínima (mm²) 157,90 

Força máxima (Kgf) 794,47 

Força máxima (N) 7791,10 

Resistência à compressão (Mpa) 49,31 

Δl (mm) 2,62 

Módulo de Young (GPa) 1,06 

De acordo com ASTM D695 (2015), para cada série de testes, deve-se calcular a 

média aritmética de todos os valores obtidos e o desvio padrão (estimado) e 

demonstrá-los com dois algarismos como na Tabela 12. 

Tabela 12 - Desvio Padrão e Média Aritmética do valores encontrados no ensaio de 
compressão das cinco amostras (Do autor) 

Parâmetros 3 (b) 4 (b) 5 (b) 7 (b)  8 (b) 
Desvio 
Padrão 

Media 

Força máxima 
(Kgf) 

462,95 796,16 771,16 954,03 794,47 179,18 755,75 

Força máxima 
(N) 

4539,97 7807,70 7562,50 9355,80 7791,10 1757,18 7411,40 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
28,85 48,41 47,33 54,90 49,31 9,86 45,76 

Δl (mm) 2,09 2,43 3,14 2,70 2,62 0,38 2,60 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
0,61 0,99 0,92 1,15 1,06 0,20 0,95 
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5.2.3 Avaliação de esforço compressivo com o corpo de prova à Quente 

Para a avaliação, as amostras foram expostas a ambiente com temperatura 

controlada para equilíbrio, mediu-se: 

- Temperatura ambiente: (24,0 ± 0,5) ºC; 

- Temperatura do forno: (70,0 ± 0,5) ºC; 

- Umidade relativa: (66,5 ± 0,5) %; 

- Material condicionado em forno elétrico por 20 min para equilíbrio térmico, Figura 40. 

 

Figura 40 - Forno elétrico para condicionamento e equilíbrio térmico do corpo de prova a 
aproximadamente 70°C (Do autor). 

Como procedimento operacional básico, ligou-se o forno e verificando a evolução da 

variação de temperatura interna através de display, observou-se pico de 

aproximadamente 80°C e estabilização em 70°C, Figura 41, de acordo com pré ajuste 

no sistema. Com a temperatura do forno estabilizada iniciou-se a colocação dos 

corpos de prova. 

 

Figura 41 - Temperatura do forno estável em 70°C (Do autor). 

Definiu-se os seguintes parâmetros: 

- Velocidade de deslocamento do eixo compressor foi de 8,3333 x 10-6 m/s (Parâmetro 

na máquina 0,5 mm/min); 
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- Verificação todas as caixas de dados do software (deslocamento do pistão (mm) e a 

força aplicada em função da velocidade (kgf)). 

Seguindo o roteiro sugerido na Norma ASTM D695 - 02a - Método de Teste Padrão 

para Propriedades Compressivas de Plásticos Rígidos, foram ensaiados 5 blocos, 

obtendo as relações de resistência à carga compressiva, com o corpo de prova recém 

retirado do forno e exposto à carga compressiva de imediato, em cada corpo de prova 

ensaiado. 

Os dados do desenvolvimento do ensaio a quente estão registrados na Tabela 13 e 

gráfico das curvas de Deslocamento de pistão x Carga na Figura 42. 

 

Figura 42 - Curvas de Deslocamento do Pistão x Carga dos corpos de prova à quente (Do 
autor). 
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Tabela 13 - Dados da Avaliação de carga Compressiva dos corpos de prova 3(c), 4(c), 
5(c), 7(c) e 8(c) à quente. 

Bloco 3(c) 

 
Área média (mm²)  165,89  

Força máxima (Kgf) 278,28 

Força máxima (N) 2728,99 

Resistência à compressão (Mpa) 16,45 

Δl (mm) 0,69 

Módulo de Young (GPa) 1,27 

Bloco 4(c) 

 
Área média (mm²) 162,31 

Força máxima (Kgf) 613,01 

Força máxima (N) 6011,62 

Resistência à compressão (Mpa) 37,04 

Δl (mm) 3,77 

Módulo de Young (GPa) 1,06 
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Continuação. 

Bloco 5(c) 

 
Área média (mm²) 160,91 

Força máxima (Kgf) 572,40 

Força máxima (N) 5613,23 

Resistência à compressão (Mpa) 34,88 

Δl (mm) 2,21 

Módulo de Young (GPa) 0,76 

Bloco 7(c) 

 
Área média (mm²) 154,70 

Força máxima (Kgf) 556,04 

Força máxima (N) 5452,90 

Resistência à compressão (Mpa) 35,25 

Δl (mm) 2,60 

Módulo de Young (GPa) 1,32 
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Continuação. 

Bloco 8(c) 

 
Área mínima (mm²) 162,55 

Força máxima (Kgf) 322,65 

Força máxima (N) 3164,14 

Resistência à compressão (Mpa) 19,47 

Δl (mm) 0,97 

Módulo de Young (GPa) 1,15 

De acordo com ASTM D695 (2015), para cada série de testes, deve-se calcular a 

média aritmética de todos os valores obtidos e o desvio padrão (estimado) e 

demonstrá-los com dois algarismos como na Tabela 14. 

Tabela 14 - Desvio Padrão e Média Aritmética do valores encontrados no ensaio de 
compressão das cinco amostras (Do autor). 

Parâmetros 3 (c) 4 (c) 5 (c) 7 (c)  8 (c) 
Desvio 
Padrão 

Media 

Força máxima 
(Kgf) 

278,28 613,01 572,40 556,04 322,65 155,56 468,48 

Força máxima 
(N) 

2728,99 6011,60 5613,20 5452,90 3164,10 1525,52 4594,20 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
16,45 37,04 34,88 35,25 19,47 9,82 28,62 

Δl (mm) 0,69 3,77 2,21 2,58 0,97 1,25 2,04 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
1,27 1,06 0,76 1,32 1,15 0,22 1,11 



 

95 

 

5.2.4 Avaliação de esforço compressivo com o corpo de prova imerso em gelo 

Para a avaliação, as amostras foram expostas a ambiente com temperatura 

controlada para equilíbrio, mediu-se: 

- Temperatura ambiente: (25,5 ± 0,5) ºC; 

- Temperatura interna da caixa térmica: (1,5 ± 0,5)  ºC; 

- Umidade relativa: (62,5 ± 0,5) %; 

- Material condicionado em caixa térmica contendo gelo por aproximadamente 60min 

para equilíbrio térmico, Figura 43. 

 

Figura 43 - Corpo de prova imerso em gelo (Do autor). 

Definiu-se os seguintes parâmetros: 

- Velocidade de deslocamento do eixo compressor foi de 8,3333 x 10-6 m/s (Parâmetro 

na máquina 0,5 mm/min); 

- Verificação todas as caixas de dados do software (deslocamento do pistão (mm) e a 

força aplicada em função da velocidade (kgf)). 

 

Figura 44 - Corpo de prova em temperatura 0°C (aproximada) (Do autor). 

Seguindo o roteiro sugerido na Norma ASTM D695 - 02a - Método de Teste 

Padrão para Propriedades Compressivas de Plásticos Rígidos, foram ensaiados 5 

blocos, obtendo as relações de resistência à carga compressiva, com o corpo de prova 

recém retirado do forno e exposto à carga compressiva de imediato, em cada corpo 

de prova ensaiado. 
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A Figura 44 apresenta o corpo de prova em meio congelado contido em recipiente 

isolado termicamente (caixa de isopor). 

Os dados do desenvolvimento do ensaio a quente estão registrados na Tabela 15 e 

gráfico das curvas de Deslocamento de pistão x Carga na Figura 45. 

 

Figura 45 - Curvas de Deslocamento do Pistão x Carga dos corpos de prova 
congelados (Do autor). 
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Tabela 15 - Dados da Avaliação de carga Compressiva dos corpos de prova 3(d), 4(d), 
5(d), 7(d) e 8(d) à temperatura ambiente. 

Bloco 3(d) 

 
Área média (mm²) 169,64 

Força máxima (Kgf) 533,22 

Força máxima (N) 5229,14 

Resistência à compressão (Mpa) 30,83 

Δl (mm) 2,22 

Módulo de Young (GPa) 0,9 

Bloco 4(d) 

 
Área média (mm²)  151,89  

Força máxima (Kgf) 698,12 

Força máxima (N) 6846,26 

Resistência à compressão (Mpa) 45,07 

Δl (mm) 2,31 

Módulo de Young (GPa) 1,15 
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Continuação. 

Bloco 5(d) 

 
Área média (mm²) 169,64 

Força máxima (Kgf) 533,22 

Força máxima (N) 5229,14 

Resistência à compressão (Mpa) 43,49 

Δl (mm) 2,37 

Módulo de Young (GPa) 1,15 

Bloco 7(d) 

 
Área média (mm²) 152,50 

Força máxima (Kgf) 760,15 

Força máxima (N) 7454,52 

Resistência à compressão (Mpa) 48,88 

Δl (mm) 2,23 

Módulo de Young (GPa) 1,27 
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Continuação. 

Bloco 8(d) 

 
Área mínima (mm²)   162,56   

Força máxima (Kgf) 889,42  

Força máxima (N) 8722,27 

Resistência à compressão (Mpa) 53,66 

Δl (mm) 2,65 

Módulo de Young (GPa) 1,10 

De acordo com ASTM D695 (2015), para cada série de testes, deve-se calcular a 

média aritmética de todos os valores obtidos e o desvio padrão (estimado) e 

demonstrá-los com dois algarismos como na Tabela 16. 

Tabela 16 - Desvio Padrão e Média Aritmética do valores encontrados no ensaio de 
compressão das cinco amostras (Do autor) 

Parâmetros 3 (d) 4 (d) 5 (d) 7 (d)  8 (d) 
Desvio 
Padrão 

Media 

Força máxima 
(Kgf) 

533,22 698,12 533,22 760,15 889,42 153,01789 698,12 

Força máxima 
(N) 

5229,10 6846,30 5229,10 7454,50 8722,30 1500,58796 6846,3 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
30,83 45,07 43,49 48,88 53,66 8,53286177 44,39 

Δl (mm) 2,22 2,31 2,37 2,23 2,65 0,1754423 2,31 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
0,90 1,15 1,15 1,27 1,10 0,13501852 1,15 
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5.3 Avaliação de absorção 

Para avaliação de percentual de água absorvida pelo polímero utiliza-se a norma 

ASTM D-570/2018, avalia-se a massa das amostra a seco, expõe-se o corpo de prova 

à imersão em água destilada e repete-se a medição de massa, efetuando-se assim o 

cálculo de fluido absorvido, equação [21].  

Neste procedimento utilizou-se balança analítica Shimadzu - AY220, com 

resolução 0,0001 g, Figura 46, sem informações técnicas, cedido pelo 

LAPPEM/ICEB/UFOP. 

A avaliação de massa para análise da absorção foi feita em 5 amostras com cinco 

verificações de massa cada, a seco e saturado, escolhidas aleatoriamente de um 

conjunto de 20 amostras, preparadas em formato prismático de 12,7x12,7x50,8 mm. 

Devido ás características do material não serem conhecidas, visto que o objetivo 

deste trabalho é a determinação de propriedades do material, tratou-se a absorção 

separadamente como apresentado na Tabela 17, para posterior análise da dispersão 

e possíveis variações de absorção entre os corpos de prova. 

(a)               (b)  

Figura 46 – (a) Corpos de prova submetidos à absorção. (b) Balança analítica 
Shimadzu  - AY220 (Do autor). 
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Tabela 17 - Resultado do percentual de Absorção por corpo de prova (Do autor). 

 

Na Figura 47 os dados são apresentados em forma gráfica para melhor avaliação do 

percentual de Absorção. 

 

Figura 47 - Percentual de Absorção por corpo de prova (Do autor). 

 

 

Corpo de Prova

Condição Seco m1 

Saturado 

m2

Seco  m1

Saturado 

m2

Seco  m1

Saturado 

m2

Seco  m1

Saturado 

m2

Seco  m1

Saturado 

m2

8,2142 8,2231 9,6173 9,6345 8,3386 8,3461 9,5825 9,5937 8,4978 8,5017

8,2142 8,2222 9,6173 9,6294 8,3386 8,3452 9,5825 9,5934 8,4978 8,4998

8,2142 8,2214 9,6173 9,6282 8,3386 8,3451 9,5825 9,5932 8,4978 8,4995

8,2142 8,2212 9,6173 9,6276 8,3386 8,3446 9,5825 9,5922 8,4978 8,4993

8,2142 8,2211 9,6173 9,6249 8,3386 8,3443 9,5825 9,5917 8,4978 8,4992

Media 

Individual (g)
8,2142 8,2218 9,6173 9,6289 8,3386 8,3451 9,5825 9,5928 8,4978 8,4999

Desvio Padrão 0 0,00085 0 0,003528 0 0,0006877 0 0,00085 0 0,001032

Medidas de 

Absorção (%)

Media Total (%)

Desvio Padrão 

Total

4b3b 5b 7b 8b

Medidas (g)

0,08

0,0373

0,09 0,12 0,08 0,11 0,02
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5.4 Medição da densidade 

Para avaliação da densidade utilizou-se a razão entre a massa e o volume 

correspondente.  

Neste procedimento utilizou-se os seguintes instrumentos: 

- Balança analítica Shimadzu - AY220, com resolução 0,0001 g, Figura 46, sem 

informações técnicas, cedido pelo LAPPEM/ICEB/UFOP. 

- Paquímetro universal de 300 mm, resolução 0,05 mm, marca Mitutoyo, cedido 

pela Empresa de Usinagem Torneamentos Mariana LTDA, em Mariana-MG. 

Utilizando os corpos de prova para avaliação da taxa de Absorção tem-se os 

valores determinados de acordo com a Tabela 18. 

Tabela 18 – Tabela de densidade (Do autor). 

 

O material em estudo possui baixa densidade média, em comparação com a 

densidade do concreto que varia entre 2,5 e 3 g/cm³. 

5.5  Avaliação de Resistência ao desgaste microabrasivo 

A avaliação de Resistência ao desgaste microabrasivo desenvolveu-se em 

equipamento próprio da Universidade Federal de Ouro Preto sobre a coordenação da 

Professora Dra. Maria Aparecida Pinto, instalado na Escola de Minas, Laboratório de 

Fundição, Figura 48. Além deste equipamento, sem informações técnicas, foram 

utilizados: 

Corpo de Prova 3b 4b 5b 7b 8b

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

Media Individual (g) 8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

Volume (cm³) 7,99 8,18 8,11 8,83 8,01

Densidade (g/cm³) 1,03 1,18 1,03 1,09 1,06

Densidade Média (g/cm³)

Desvio Padrão

Medidas (g)

1,08

0,060906692
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- Micrômetro externo de 0 a 25 mm, resolução 0,001 mm, marca Mitutoyo, cedido 

pela Empresa de Usinagem Torneamentos Mariana LTDA, em Mariana-MG; 

- MEV - NANOLab/EM/UFOP. 

 

 

Figura 48 - Equipamento para avaliação de resistência ao desgaste microabrasivo 
(Do autor). 

A taxa de desgaste gerada pelas partículas microabrasivas por esfera rotativa 

definida pela equação de Archard para o desgaste abrasivo, considerando a 

montagem esquematizada na Figura 49. 

 

Figura 49 - Princípio de funcionamento do equipamento de ensaio de desgaste 
microabrasivo por esfera rotativa (COZZA, 2006). 
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O equipamento possui um motor elétrico cujo eixo se liga ao fixador da esfera. 

Perpendicular a esse eixo tem-se o braço de alavanca que suporta o corpo de prova 

de um lado e um contra peso/carga do outro, como mostrado na Figura 50. 

 

Figura 50 - Motor elétrico com eixo acoplado ao fixador da esfera, eixo com braço de 
alavanca que suporta o corpo de prova de um lado e um contra peso/Carga do outro 

(Do autor). 

Para que haja constante presença de suspenção abrasiva, o abrasivo é misturado 

em água destilada em suspenção com 60 g de material abrasivo em 300ml de água, 

Figura 52. Utilizou-se como material abrasivo o Carbeto de Silício, grão 1200, Figura 

51.  

 

Figura 51 - Carbeto de Silício Grão 1200 (Do autor). 
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Figura 52 - (a) Preparação do abrasivo para medição de massa. (b) Medição de massa 
do abrasivo (Do autor). 

Mistura-se o microabrasivo em 200 ml de água em Becker para mistura, agita-se 

para homogeneização, transfere-se o produto para um Becker com agitador 

magnético, em seguida lava-se o Becker para mistura com 100 ml de água e 

novamente faz-se a transferência para o recipiente com agitador. No Becker, o 

agitador mantém a suspenção abrasiva em suspensão, Figura 53, para garantir que 

toda suspensão abrasiva bombeada tenha a mesma concentração de abrasivo. 

             

Figura 53 - Becker no agitador com o microabrasivo em suspensão (Do autor). 

No segmento do eixo do motor há uma bomba peristáltica que conduz a 

suspenção abrasiva até o contato esfera/corpo de prova, Figura 54. 
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Figura 54 - Mangueira condutora de lama abrasiva (Do autor). 

Como os corpos de prova foram produzidos do mesmo lote, decidiu-se que os 

ensaios fossem realizados em dois corpos de prova, sendo o primeiro com cinco 

avaliações de desgaste com carga de 1 N e o segundo com cinco avaliações com 

carga de 3 N. O número de avaliações foi determinado em função da estimativa da 

incerteza da medição por meio do desvio padrão dos resultados. 

Estando os corpos de prova com formato e rugosidade adequados, Figura 55, 

iniciou-se a avaliação de resistência ao desgaste microabrasivo com o ajuste dos 

parâmetros em software específico, titulado “Ensaio de desgaste V3.0”, Figura 56. 

 

Figura 55 - Corpos de prova para avaliação de resistência ao desgaste microabrasivo 
(Do autor). 
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Figura 56 - Plataforma de parâmetros par avaliação da resistência à abrasão (Do 
autor). 

Os parâmetros necessários são a velocidade da esfera (RPM), distância de 

deslizamento (m), diâmetro da esfera (mm) e carga (N), inseridos em janela própria 

do software, Figura 57. 

 

Figura 57 - Janela de parâmetros (Do autor). 

Iniciaram-se os ensaios, com os seguintes parâmetros: 

- Velocidade da esfera: 100 RPM; 

- Distância de deslizamento: 100 m; 

- Diâmetro da esfera: 25 mm; 

- Carga: 1 N e 3 N 

- Esfera: Aço AISI 52100 

Verificou-se ovalização no formato da calota e problemas na condução da 

suspensão abrasiva. Devido ao corpo em estudo ser de material polimérico, alterou-

se o parâmetro “distância de deslizamento” para 150m e fez-se o ajuste necessário 

no sistema de bombeamento e agitação. No segundo ensaio, os resultados, em 

avaliação visual, foram satisfatórios. 
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Assim, tem-se os parâmetros finais do ensaio de resistência ao desgaste 

microabrasivo: 

- Velocidade da esfera: 100 RPM; 

- Distância de deslizamento: 150 m; 

- Diâmetro da esfera: 25 mm; 

- Carga: 1 N e 3 N 

- Esfera: Aço AISI 52100 

Deu-se início aos ensaios em cinco pontos com carga de 1 N e cinco pontos com 

carga de 3 N. As calotas podem ser observadas na Figura 58. 

 

Figura 58 - Corpo de prova após ensaio de resistência ao desgaste microabrasivo 
(Do autor). 

Os corpos de prova foram metalizados, Figura 59, para posterior análise no 

Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV, modelo VEGA 3 TESCAM, 

disponibilizado no Nanolab DEMET/REDEMAT/UFOP, Figura 60. 

 

 

Figura 59 - Corpo de prova metalizado para avaliação no MEV (Do autor). 
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Figura 60 - Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV, modelo VEGA 3 TESCAM (Do 
autor). 

Para análise dos mecanismos de desgaste, utiliza-se 5 fotografias de cada calota 

esférica, onde: 

- Imagem 1: Aumento 35x para avaliação do formato da calota esférica; 

- Imagem 2: Aumento 35x para medição do diâmetro da calota esférica; 

- Imagem 3: Aumento 100x para avaliação da uniformidade do desgaste; 

- Imagem 4: Aumento 500x para avaliação dos mecanismos de desgaste; 

- Imagem 5: Aumento 1000x para avaliação de detalhes da superfície de desgaste. 

As respectivas imagens seguem na Tabelas 19 para os corpos de prova de carga 

1 N e 3 N, com cinco pontos de ensaio cada. 
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Tabela 19 - Imagens do MEV para avaliação dos mecanismos de desgaste das calotas 
esféricas submetidas às cargas de 1 N e 3 N 

1 N 

Ponto 1 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,4542 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos. 
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Ponto 2 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,52192 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos, nestas imagens com aumento de 35x, apresenta-se um poro 

característico do material devido ao processo de fabricação, este defeito não 
interferiu na resistência do material. 
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Os traços escuros e claros marcam os relevos e rebaixos deixados pelo material 
microabrasivo durante o atrito. 

 

Os microporos são características intrínsecas do material devido ao processo de 
fabricação, gerando parcialmente a reorganização molecular com o aquecimento 

seguido de resfriamento durante a prensagem. 
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Ponto 3 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,59466 mm. Traços de desgaste uniformes. 

  

As manchas apresentadas na calota esférica referem-se à presença dos diferentes 
materiais no composto. 
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Na imagem à direta, com aumento de 300x, destaca-se a região escura com 
características de desgaste semelhantes às outras regiões. 

Ponto 4 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,37324 mm. Traços de desgaste uniformes. 
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Os microporos, sendo característicos neste material, devido ao processo de 
fabricação, mostram a homogeneidade em forma.  

Como o processo de tratamento do REEE prioriza o uso do máximo de material, é 
previsível que haja contaminação, visto que não gera interferência na resistência 

mecânica do bloco intertravado. 
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Ponto 5 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,39593 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos, presença clara de microporo. 
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Na Imagem com aumento de 1000x os microporos demonstram homogeneidade.  

 

Imagem com aumento de 250x apresenta poro proveniente do processo produtivo, 
ou seja, sua formação não foi devido ao desgaste abrasivo. 

Observa-se no fundo do poro a presença do microabrasivo (pontos claros). 
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3 N 

Ponto 1 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,65651 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos, presença de mancha devido ao uso de diferentes materiais. 
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Imagem à direita com aumento de 500x e à esquerda com aumento de 1000x 
demonstram que os traços profundos são característicos do mecanismo de 

desgaste. 

 

A mancha apresentada na calota esférica refere-se à presença dos diferentes 
materiais no composto. Observa-se uma inclusão. 
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Ponto 2 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,10058 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos. 
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Na Imagem com aumento de 1000x os microporos demonstram homogeneidade. 

Ponto 3 

  

Diâmetro da calota esférica 2,05485 mm, com traços de desgaste uniformes e 
definidos. 



 

122 

 

  

Observa-se na imagem à esquerda uniformidade do desgaste. 

 

Na Imagem com aumento de 1000x os microporos demonstram homogeneidade. 
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Ponto 4 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,11747 mm, com traços de desgaste 
uniformes e definidos. 
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Na imagem com aumento de 1000x os microporos demonstram homogeneidade e 
presença de contaminantes (pontos claros). 

Ponto 5 

  

Diâmetro da circunferência da calota 2,03267 mm. Traços de desgaste uniformes. 
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Na imagem à esquerda com aumento de 100x destaca-se traço escuro. Na 
imagem à direita com aumento de 500x sobre o traço escuro, observa-se 

homogeneidade na superfície de desgaste. 

 

Na Imagem em 1000x os microporos demonstram homogeneidade. 
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Os valores do coeficiente de desgaste microabrasivo para as cargas de 1 N e 3 

N, calculados a partir da Equação 24, são apresentados nas Tabelas 20 e 21. 

Tabela 20 - Coeficiente de desgaste microabrasivo para a carga 1 N 

Medidas diâmetro da 

calota esférica – Carga 1N 

Diâmetro da 

circunferência da calota 

mm 

Coeficiente de 

Abrasão mm³/Nm 

1 2,4542 30,4E-05 

2 2,52192 33,9E-05 

3 2,59466 37,9E-05 

4 2,37324 26,5E-05 

5 2,39593 27,6E-05 

Média 2,4542 30,0E-05 

Desvio Padrão 0,091260758 4,68447E-05 

Carga 1 N 

Raio da esfera 12,448 mm 

Distância de deslizamento 150 m 

Tabela 21 - Tabulação dos resultados da avaliação no MEV para cálculo de 
coeficiente de desgaste carga 3 N 

Medidas diâmetro da 

calota esférica – Carga 3N 

Diâmetro da 

circunferência da calota 

mm 

Coeficiente de 

Abrasão mm³/Nm 

1 2,65651 13,9E-05 

2 2,10058 5,43E-05 

3 2,05485 4,97E-05 

4 2,37324 8,85E-05 

5 2,11747 5,61E-05 

Média 2,03267 4,76E-05 

Desvio Padrão 0,137061011 1,66975E-05 

Carga 3 N 

Raio da esfera 12,448 mm 

Distância de deslizamento 150  m 
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5.6 Análise topográfica superficial com SPM (scanning probe 

microscopy) 

Para análise da microforma da estrutura do material e ligação dos diferentes 

materiais do composto fez-se análise da topografia superficial por meio de imagens 

de topografia e contraste de fase. 

Foi utilizado o AFM – Centro de Microscopia IFMG Ouro Preto. 

O SPM, sendo um conjunto de técnicas onde uma sonda varre uma superfície, 

monitora a interação ponta amostra. 

Utilizando a técnica AFM – Atomic Force Microscopes, com a relação Força – 

Ponta Amostra, gera-se imagens de topografia, erro e contraste de fase em traço e 

retraço (ida e volta da sonda em imagens diferentes), onde observa-se em forma de 

picos e vales informações dimensionais da morfologia da superfície e diferença de 

fase de materiais (LEITE, 2005). 

Os parâmetro utilizados foram: 

- Velocidade (Scan rate): 0,6 Hz 

- Frequência: 327,5 kHz 

- Drive: 15% 

- Sonda:   nsg03 327,5 Hz 

O modo utilizado neste ensaio foi o Tapping (Contato intermitente), pois, sendo o 

material macio com dissipação de energia, isso favorece a distinção dos regimes 

atrativo e repulsivo para geração da imagem. 

De acordo com Herrmann et al. (1997) o AFM, neste modo, pode distinguir os 

diferentes módulos de elasticidade dos materiais constituintes mesmo que não haja 

diferença na topografia da amostra. Isso se dá graças a agulha do AFM que vibra 

sobre a amostra e detecta a capacidade do material de absorver a energia do choque 

com a agulha. 

Como a amostra foi fabricada a partir de materiais já processados, este modo trará 

informações morfológicas e topográficas após o reprocessamento dos polímeros do 

corpo de prova.  
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A Figura 61(a, b e c) e Figura 63 apresentam imagens de topografia e contraste 

de fase, respectivamente, da amostra de polipropileno com possível presença de 

outros polímeros. As imagens foram tratadas no Software XEI. 

 De acordo com a análise da imagem topográfica 2(a) observam-se partes claras, 

com tons variáveis na cor amarela para o branco e partes em cor preta, ambas sem 

formato geométrico definido e dispersas pela superfície da amostra. 

É possível observar variações na superfície devido a “vazios”, ou seja, variações 

das medidas dos pontos “altos” e “baixos”. Quanto mais baixa a superfície mais escura 

(fundo do “buraco”): no caso, cor preta. Quanto mais alta, mais clara. 

A régua em vermelho na Figura 61(a), de acordo com o gráfico da Figura 61(b), 

representa uma “vazio” de profundidade aproximada de 510,374 nm com destaque na 

topografia do ponto “baixo” e ponto “alto” do local em questão, indicado na Figura 

61(a) pelas setas vermelhas.  

A régua em verde, representada no gráfico da Figura 61(c), apresenta um ponto 

que se destaca pela cor clara e no extremo esquerdo inferior cor escura, mostrando 

ser um ponto “muito alto” e um ponto “muito baixo” na ordem de aproximadamente 

560,173 nm, observa-se esta relação na topografia do gráfico da Figura 61(c) e no 

régua da Figura 61(a) pelas setas vermelhas. 

Observa-se a não uniformidade dos traços de deformação superficial da amostra 

como resultado do polimento com a lixa de granulometria 3000. Isso implica que: 

a) O polimento, sendo uniforme e na mesma direção foi satisfatório, pois em 

caso contrário as linhas dos “vazios” deveriam estar paralelas; 

b) As variações topográficas são devido a resíduos deixados pela lixa, 

hipótese a ser considerada devido à amostra não ter sofrido tratamento de 

limpeza adequado para o ensaio. 

Para melhor descrever o perfil topográfico da amostra, a Figura 62 apresenta as 

variações superficiais, mantendo as informações das cores já mostradas na Figura 

61(a), onde se destaca a presença dos “vazios”. 
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(a)  
 

(b)  
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(c)  

Figura 61 - Imagens de referência de topografia da amostra de polipropileno com 
traços de outros polímeros. (a) Imagem de topografia do AFM em traço da sonda. (b) 
Gráfico de topografia referente a escala em vermelho da imagem (a). (c) Gráfico de 

topografia referente a escala em verde da imagem (Do autor). 

 

 

Figura 62 - Imagens de referência de topografia da amostra de polipropileno com 
traços de outros polímeros em 3d (Do autor). 

Como a sonda identifica materiais diferentes pela ação atrativa/repulsiva, 

detectando a capacidade do material de absorver a energia do choque da agulha, as 

Figuras 63 (em duas dimensões) e 64 (em três dimensões) mostram a presença de 

pelo menos 3 materiais no composto em estudo, onde se destaca em azul o material 

em maior quantidade, podendo ser o polipropileno. 
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Figura 63 - Imagens de contraste de fase da amostra de polipropileno com traços de 
outros polímeros em 2d (Do autor). 

 

 

Figura 64 - Imagens de contraste de fase da amostra de polipropileno com traços de 
outros polímeros em 3d (Do autor). 
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6. CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE INCERTEZA DAS MEDIÇÕES 

6.1 Estimativa de Incerteza das medições de dureza 

Considerando o sistema de medição de dureza pelo Durômetro tipo caneta da 

marca Leeb com display digital na escala HRC, observa-se a não replicação da 

medida no mesmo ponto devido a deformações durante o ensaio, mesmo sendo um 

ensaio não destrutivo. Porém, devido à homogeneidade do material, considera-se a 

repetição, com ensaio feito em pontos diferentes no mesmo corpo de prova. 

Como as principais fontes de incerteza de medição: o durômetro, a resolução e a 

repetição do ensaio, podendo listar outras causas de variação no sistema de medição: 

- Temperatura; 

- Limpeza da superfície; 

- Condição do penetrador; 

- Calibração do instrumento/Resolução; 

- Fixação do corpo de prova; 

- Posicionamento; 

- Operador; 

- Carga aplicada/Repetitividade; 

- Umidade; 

- Vibração; 

- Deformação a superfície do corpo de prova; 

- Treinamento/Capacitação. 

Avaliando o mensurando, considera-o como variável a dureza superficial em 

HRC, e as fontes de incerteza quantificáveis apresentadas no diagrama de Ishikawa 

ou diagrama de Causa e efeito, como mostrado na Figura 65. Julgam-se os demais 

componentes de incerteza não quantificáveis ou que não apresentam influência na 

medida. 
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Figura 65 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza de medição do 
ensaio de dureza (Do autor) 

O instrumento possui certificado de calibração em apêndice. 

Para estudo do plano das análises estatísticas utilizou-se a repetição da medição 

de apenas uma peça com 5 medidas em 3 pontos diferentes ou seja tem-se 15 

medidas, devido ao ensaio não ter caráter destrutivo. 

Dadas as condições acima inicia-se a análise dos componentes avaliados a partir 

de observações repetidas ou avaliação Tipo A da incerteza-padrão e incerteza 

herdada do instrumento ou avaliação Tipo B da incerteza-padrão.  

6.1.1 Cálculos de incerteza da medição de dureza 

O cálculo de incerteza para medição de dureza no compósito em pesquisa tem 

como fatores quantificáveis o instrumento (especificado no certificado de calibração), 

a resolução e a repetição (a partir do desvio padrão experimental da média das 

repetições). Sendo esta uma medição direta, no certificado de calibração encontra-se 

erro sistemático de -1,3 HRC na faixa de medição. Assim, deve-se efetuar a correção 

(C) das indicações, apresentado na Tabela 22. 

Tabela 22 - Medição de dureza com respectivas correções (Do autor). 

 

 

Ponto 

1

Valor 

corrigido

Ponto 

2

Valor 

corrigido

Ponto 

3

Valor 

corrigido

45,6 46,9 52,7 54,0 49,1 50,4

48,6 49,9 52,6 53,9 42,7 44,0

50,5 51,8 52,2 53,5 46,8 48,1

51,9 53,2 47,9 49,2 50,5 51,8

51,7 53 52,6 53,9 50,9 52,2

Dureza média corrigida por ponto (HRC)

Dureza média (HRC)

Desvio Padrão

52,9 49,3

51,1

1,8

51,0
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Considerando a medição, o modelo matemático descrito na equação [26] 

representa o valor da dureza média com a soma das respectivas incertezas 

quantificadas: 

 

Dureza = Valor de referência + Incerteza da calibração + Incerteza da resolução 

+Incerteza da repetição                                                                                           [26] 

 

 Instrumento de medição de dureza com distribuição normal de incerteza: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑐𝑒𝑟𝑡

𝑘
           [27] 

com k sendo o fator de abrangência obtido a partir da distribuição de t-Student. 

 Resolução do instrumento com distribuição retangular de incerteza no intervalo 

(-Res/2 , Res/2), com incerteza devido à resolução: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [28] 

 Repetibilidade com distribuição normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝑅𝑒𝑝) =
𝑠

√𝑛
  [29] 

 Coeficiente de sensibilidade: 

(
𝜕𝐷

𝜕𝐷
) = 1  [30] 

 Incerteza combinada tem-se: 

 

𝑢(𝐷) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1  [31] 

 

 Incerteza expandida, com k sendo o fator de abrangência obtido a partir da 

distribuição de t-Student, com  ᴠeff , graus efetivos de liberdade a 95,45%, tem-

se: 

𝑈(𝐷) = 𝑢(𝐷). 𝑘  [32] 
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ᴠ𝑒𝑓𝑓 =
𝑢4(𝐷)

𝑢4(𝑟𝑒𝑝)
(𝑛 − 1)  [33] 

Do ensaio temos os dados como segue na Tabela 23. 

Tabela 23 - Média e desvio padrão dos resultados do ensaio de dureza. 

Dureza média 51,1 

Desvio Padrão 1,8 

 

Assim, as incertezas calculadas são representadas na Tabela 24: 

Tabela 24 - Resumo dos cálculos de estimativa de incerteza de medição de dureza. 

 

Assim a medição da dureza superficial média com respectiva incerteza estimada 

pode ser expressa como: 

Dureza superficial = (51,1 ± 1,0) HRC 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na repetição. Isso quer 

dizer que nas medições repetidas as variações ocorreram em função do erro aleatório, 

não sendo possível prever exatamente o valor da indicação seguinte. Essa 

contribuição de incerteza irá sempre existir devido ao material ser composto por pelo 

menos duas moléculas poliméricas diferentes e conter impureza e/ou inclusões. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros da dureza superficial, com uma 

probabilidade de 95,45%: 

D (HRC) = 50,1 a 52,1 

6.2  Estimativa de Incerteza da avaliação de absorção 

A replicação da medida no mesmo corpo de prova foi feita na balança analítica 

Shimadzu. Assim, foram consideradas para as fontes de incerteza de medição: a 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

ui(y)

Grau de 

liberdade 

v i

Repetibilidade 1,8 HRC Normal 3,87 0,5 1 HRC 0,5 14

Resolução 0,1 HRC Retangular 3,46 0,03 1 HRC 0,03 ∞

Certificado 

Calibração
0,1 HRC Normal 2 0,05 1 HRC 0,05 ∞

u c (y ) 0,5 νeff

U k U HRC 1,028 142,20

MENSURANDO - DUREZA

Durômetro

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )Incerteza combinada

Incerteza expandida
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balança, a resolução e a repetição do ensaio. Podem ser listadas outras causas de 

variação no sistema de medição: 

- Temperatura; 

- Limpeza da superfície; 

- Condição do prato; 

- Calibração do instrumento/Resolução; 

- Posição do corpo de prova no prato; 

- Operador; 

- Carga aplicada/Repetitividade; 

- Umidade; 

- Vibração; 

- Treinamento/Capacitação. 

Avaliando o mensurando, considera-se como variáveis a massa do corpo de prova 

a seco e a úmido. As fontes de incerteza quantificáveis são apresentadas no diagrama 

de Ishikawa ou diagrama de Causa e efeito, como mostrado na Figura 66. 

Para os demais componentes de incerteza julga-se como não quantificáveis ou 

que não apresentam influência à medida. O equipamento não possui certificado de 

calibração, porém sua incerteza foi estimada como 2 vezes a resolução. 

 

Figura 66 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza de medição do 
ensaio de absorção (Do autor). 

O balança utilizada não possui certificado de calibração, desta forma a incerteza 

herdada foi estimada como 2 vezes a resolução. 

Para estudo do plano das análises estatísticas utilizou-se a repetição da absorção 

nos 5 corpos de prova, sendo estes escolhidos das amostras 3b, 4b, 5b, 7b e 8b, 
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devido a serem os mesmos corpos para a avaliação de resistência à carga 

compressiva em saturação.  

Dadas as condições acima inicia-se a análise dos componentes avaliados a partir 

de observações repetidas ou avaliação Tipo A da incerteza-padrão.  

6.2.1 Cálculos de incerteza da medição de absorção 

O cálculo de incerteza para medição de absorção tem como fatores quantificáveis 

a resolução e a repetibilidade (a partir do desvio padrão experimental da média das 

absorções individuais). Para os demais componentes de incerteza julga-se não 

quantificável ou não apresenta influência à medida. 

Havendo correlação das variáveis tem-se que as grandezas de entrada são a 

massa do corpo de prova seco e a massa do corpo de prova úmido, obtendo o 

resultado por medição indireta. 

Considerando a medição, o modelo matemático descrito na equação [35] 

representa o valor da taxa de absorção média com a soma das respectivas incertezas 

quantificadas. 

Assim: 

𝐀 = 𝑓(𝑀1, 𝑀2 )                                                                                                     [34] 

 

Absorção = Valor de referência + Incerteza da calibração da balança na 

medição 1+ Incerteza da resolução da balança na medição 1 + Incerteza da 

calibração da balança na medição 2 + Incerteza da resolução da balança na 

medição 2.                                                                                                        [35] 

 Resolução da balança com distribuição retangular de incerteza no intervalo (-

Res/2 , Res/2), com incerteza devido à resolução: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [36] 

 Repetitividade das medições com distribuição normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝑅𝑒𝑝) =
𝑠

√𝑛
  [37] 
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 Incerteza estimada do certificado de calibração com distribuição normal: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑐𝑒𝑟𝑡

𝑘
  [38] 

 Coeficiente de sensibilidade: 

ci M1 = (
𝜕𝐴

𝜕𝑀1
) =  − 

𝑀2

𝑀12  − 1  [39] 

ci  M2 = (
𝜕𝐴

𝜕𝑀2
) =  

1

𝑀1
 − 1  [40] 

 Incerteza combinada tem-se: 

𝑢(𝐴) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1   [41] 

 Incerteza expandida, com k sendo o fator de abrangência obtido a partir da 

distribuição de t-Student, com  ᴠeff graus efetivos de liberdade a 95,45%, tem-

se: 

𝑈(𝐴) = 𝑢(𝐴). 𝑘  [42] 

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢4(𝐴)

𝑢4(𝑟𝑒𝑝)
(𝑛 − 1)  [43] 

Do ensaio temos os dados como segue na Tabela 25. 

Tabela 25 - Média e desvio padrão dos resultados da avaliação de absorção 
individual e total (Do autor). 

 

Corpo de Prova

Condição Seco M1 

Saturado 

M2

Seco M1 

Saturado 

M2

Seco M1 

Saturado 

M2

Seco M1 

Saturado 

M2

Seco M1 

Saturado 

M2

8,2142 8,2231 9,6173 9,6345 8,3386 8,3461 9,5825 9,5937 8,4978 8,5017

8,2142 8,2222 9,6173 9,6294 8,3386 8,3452 9,5825 9,5934 8,4978 8,4998

8,2142 8,2214 9,6173 9,6282 8,3386 8,3451 9,5825 9,5932 8,4978 8,4995

8,2142 8,2212 9,6173 9,6276 8,3386 8,3446 9,5825 9,5922 8,4978 8,4993

8,2142 8,2211 9,6173 9,6249 8,3386 8,3443 9,5825 9,5917 8,4978 8,4992

Media 

Individual (g)
8,2142 8,2218 9,6173 9,6289 8,3386 8,3451 9,5825 9,5928 8,4978 8,4999

Desvio Padrão 0 0,00085 0 0,003528 0 0,0006877 0 0,00085 0 0,001032

Medidas de 

Absorção (%)

Media Total (%)

Desvio Padrão 

Total

4b3b 5b 7b 8b

Medidas (g)

0,085

0,0373

0,093 0,121 0,077 0,108 0,025
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Com os dados das medições segue as Tabelas resumo 26, 27, 28, 29 e 30 do 

cálculo de estimativa de incerteza para cada corpo de prova, e Tabela 31 com a 

combinação de todas as incertezas para a absorção média geral. 

Tabela 26 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção da amostra 
3b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0,0000 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0,00085 g Normal 2,2361 0,0004 1 g 0,0004 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,0000 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000392 νeff

U k U g 0,001125 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 1 8,2142 0,000104 g Normal 1,00 0,000104 -1,12185 g-¹ -0,0001168 4

Massa 2 8,2218 0,000392 g Normal 1,00 0,000392 -0,87826 g-¹ -0,00034447 4

u c (y ) 0,000364 νeff

U k U 0,001044 4

Balança

Balança

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )

MENSURANDO - ABSORÇÃO

Coef. Sens.: M1 = - (M2 /M1²)-1      M2 = (1/M1)-1

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 3b

MENSURANDO - MASSA 2 - Saturado

2

MENSURANDO - MASSA 1 - Seco

2,87

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza expandida

u c (y )

2,87

Incerteza combinada

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Incerteza combinada

Incerteza expandida
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Tabela 27 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção da amostra 
4b (Do autor). 

 

Tabela 28 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção da amostra 
5b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0,0000 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0,0035 g Normal 2,2361 0,0016 1 g 0,0016 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,0000 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,001581 νeff

U k U g 0,004537 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 1 9,6173 0,000104 g Normal 1,00 0,000104 -1,10410 g-¹ -0,0001149 4

Massa 2 9,6289 0,001581 g Normal 1,00 0,001581 -0,89602 g-¹ -0,00141680 4

u c (y ) 0,001421 νeff

U k U 0,004079 4

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 4b

MENSURANDO - MASSA 1 - Seco

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza expandida 2

MENSURANDO - MASSA 2 - Saturado

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

2,87

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza expandida 2,87

MENSURANDO - ABSORÇÃO

Coef. Sens.: M1 = - (M2 /M1²)-1      M2 = (1/M1)-1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0,0000 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0,0006877 g Normal 2,2361 0,0003 1 g 0,0003 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,0000 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000325 νeff

U k U g 0,000932 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 1 8,3386 0,000104 g Normal 1,00 0,000104 -1,12002 g-¹ -0,0001166 4

Massa 2 8,3451 0,000325 g Normal 1,00 0,000325 -0,88008 g-¹ -0,00028577 4

u c (y ) 0,000309 νeff

U k U 0,000817 5

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 5b

MENSURANDO - MASSA 1 - Seco

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza expandida 2

MENSURANDO - MASSA 2 - Saturado

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

2,65

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza expandida 2,87

MENSURANDO - ABSORÇÃO

Coef. Sens.: M1 = - (M2 /M1²)-1      M2 = (1/M1)-1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza
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Tabela 29 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção da amostra 
7b (Do autor). 

 

Tabela 30 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção da amostra 
8b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0,0000 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0,0008503 g Normal 2,2361 0,0004 1 g 0,0004 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,0000 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000394 νeff

U k U g 0,001131 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 1 9,5825 0,000104 g Normal 1 0,000104 -1,10447 g-¹ -0,0001150 4

Massa 2 9,5928 0,000394 g Normal 1 0,000394 -0,89564 g-¹ -0,00035311 4

u c (y ) 0,000371 νeff

U k U 0,001066 4

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 7b

MENSURANDO - MASSA 1 - Seco

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza expandida 2,00

MENSURANDO - MASSA 2 - Saturado

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

2,87

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza expandida 2,87

MENSURANDO - ABSORÇÃO

Coef. Sens.: M1 = - (M2 /M1²)-1      M2 = (1/M1)-1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0,0000 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0,001032 g Normal 2,2361 0,0005 1 g 0,0005 4

Certificado 0,0002 g Normal 2,0000 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,0000 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000473 νeff

U k U g 0,001358 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 1 8,4978 0,000104 g Normal 1 0,000104 -1,11771 g-¹ -0,0001163 4

Massa 2 8,4999 0,000473 g Normal 1 0,000473 -0,88232 g-¹ -0,00041744 4

u c (y ) 0,000433 νeff

U k U 0,001243 4

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 5b

MENSURANDO - MASSA 1 - Seco

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza expandida 2,00

MENSURANDO - MASSA 2 - Saturado

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida 2,87

Incerteza expandida 2,87

MENSURANDO - ABSORÇÃO

Coef. Sens.: M1 = - (M2 /M1²)-1      M2 = (1/M1)-1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza
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Tabela 31 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de absorção geral (Do 
autor). 

 

 Observa-se como grandeza de entrada de maior incerteza a amostra 4b, sendo 

esta também a de maior absorção, e de menor incerteza a amostra 7b, onde a amostra 

de menor absorção é a 8b. 

Assim a medição com respectiva incerteza estimada para a taxa de absorção 

média pode ser expressa como: 

Taxa de Absorção = (0,085 ± 0,004) % 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na incerteza de calibração 

da balança. Isso quer dizer que há incerteza herdada da calibração ocorrendo, assim, 

um erro sistemático, não sendo possível prever exatamente o valor da indicação 

seguinte. Essa contribuição de incerteza irá sempre existir devido a impossibilidade 

de termos um instrumento “perfeito” porém pode ser reduzida utilizando um 

instrumento com mínima incerteza de calibração. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros da dureza superficial, com uma 

probabilidade de 95,45%: 

A (%) = 0,081 a 0,089 

6.3 Estimativa de incerteza das medições de resistência à compressão e 

módulo de Young 

Para o cálculo de incerteza de medição do ensaio de resistência à compressão do 

compósito em pesquisa foram analisadas separadamente devido às diferentes 

condições de ensaio e respectivos módulos de Young. 

Não havendo replicação da medida no mesmo ponto, sendo este um ensaio 

destrutivo, considera-se a repetitividade em cinco corpos de prova diferentes, porém 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

3b 0,092523 0,000364 % Normal 1 0,0004 1 % 0,000364 4

4b 0,120824 0,001421 % Normal 1 0,0014 1 % 0,001421 4

5b 0,077471 0,000309 % Normal 1 0,0003 1 % 0,000309 4

7b 0,107905 0,000371 % Normal 1 0,0004 1 % 0,000371 4

8b 0,024712 0,000433 % Normal 1 0,0004 1 % 0,000433 4

u c (y ) 0,001604 νeff

U k U % 0,004037 6

MENSURANDO - ABSORÇÃO (Geral)

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente 

de 

Sensibilidad

Incerteza combinada

Incerteza expandida 2,52

u c (y )
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de um mesmo lote de fabricação. Podem ser listadas outras causas de variação no 

sistema de medição: 

- Temperatura; 

- Limpeza da superfície; 

- Condição das placas de compressão; 

- Calibração do instrumento; 

- Posicionamento; 

- Operador; 

- Carga aplicada 

- Umidade; 

- Vibração; 

- Deformação na superfície do corpo de prova; 

- Treinamento/Capacitação. 

Avaliando o mensurando Resistência à Compressão, considera-se como variáveis: 

carga aplicada ao corpo de prova e as dimensões da seção transversal. As fontes de 

incerteza quantificáveis são apresentadas no diagrama de Ishikawa ou diagrama de 

Causa e efeito: Figura 67. Os demais componentes de incerteza são considerados 

não quantificáveis ou que não apresentam influência à medida. 

 

Figura 67 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza de medição do 
ensaio de Resistência à Compressão (Do autor). 

A célula de carga utilizada não possui certificado de calibração, desta forma a 

incerteza herdada foi estimada como 2 vezes a resolução. Para as medições das 

dimensões 1 e 2 foi utilizado um paquímetro universal com certificado de calibração 

em apêndice. 
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Para o mensurando módulo de Young considera-se como variáveis a Resistência 

à compressão e a deformação. Dessa forma, tem-se as fontes de incerteza 

quantificáveis apresentadas nos diagramas de Ishikawa ou diagramas de Causa e 

efeito, Figuras 68 e 69, respectivamente. Para os demais componentes de incerteza 

julga-se não quantificável ou não apresentam influência à medida. 

 

Figura 68 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza do Módulo de Young 
(Do autor). 

 

 

Figura 69 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza da deformação (Do 
autor). 

A célula de carga utilizada não possui certificado de calibração, desta forma a 

incerteza herdada foi estimada como 2 vezes a resolução. Para as medições das 

dimensões 1, 2  e comprimento inicial foi utilizado um paquímetro universal com 

certificado de calibração em apêndice. Para o comprimento final utilizou-se a medição 

de deslocamento da servo válvula durante o ensaio de compressão, desta forma, não 
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possuindo certificado de calibração, sua incerteza foi estimada em 2 vezes a 

resolução. 

Dadas as condições acima inicia-se a análise dos componentes avaliados a partir 

de observações repetidas ou avaliação Tipo A da incerteza-padrão e incerteza 

herdada do instrumento ou avaliação Tipo B da incerteza-padrão.  

6.3.1 Cálculos de incerteza de medição de Resistência à compressão 

O cálculo de incerteza para medição de Resistência à Compressão no compósito 

em pesquisa na temperatura ambiente, congelado, a quente e saturado, tem como 

fatores o instrumento, a resolução e a repetibilidade. 

Considerando a medição, o modelo matemático descrito na equação [45] 

representa o valor da resistência à compressão média com a soma das respectivas 

incertezas quantificadas. 

Assim: 

𝛔 = 𝑓(𝐹, 𝐴 )                                                                                                     [44] 

 

Resistência à compressão = Valor de referência + Incerteza da calibração da 

célula de carga + Incerteza da resolução da célula de carga + Incerteza da 

repetição da medição de carga compressiva máxima na célula de carga + 

Incerteza da calibração do instrumento para medição do lado 1 + Incerteza da 

resolução do instrumento na medição do lado 1 + Incerteza da repetição da 

medição do lado 1 + Incerteza da calibração do instrumento para medição do 

lado 2 + Incerteza da resolução do instrumento na medição do lado 2 + 

Incerteza da repetição da medição do lado 2                                                [45] 

 Resolução da célula de carga e do instrumento de medição dos lados do corpo 

de prova, com distribuição retangular de incerteza no intervalo (-Res/2 , Res/2) 

e incerteza igual a: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [46] 
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 Repetitividade das medições de resistência à compressão e medição dos lados 

do corpo de prova com distribuição normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝑅𝑒𝑝) =
𝑠

√𝑛
  [47] 

 Certificado de calibração da célula de carga e do instrumento de medição dos 

lados do corpo de prova com distribuição normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑐𝑒𝑟𝑡

𝑘
  [48] 

 Coeficiente de sensibilidade: 

ci F = (
𝜕𝜎

𝜕𝐹
) =  

1

𝐴
 [49] 

ci A = (
𝜕𝜎

𝜕𝐴
) = − 

𝐹

𝐴²
   [50] 

 Para incerteza combinada tem-se: 

𝑢(𝑅𝑐) = √∑ 𝑐𝑖 . 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1   [51] 

 Incerteza expandida, com k sendo o fator de abrangência obtido a partir da 

distribuição de t-Student, com  ᴠeff graus efetivos de liberdade a 95,45%, tem-

se: 

𝑈(𝑅𝑐) = 𝑢(𝑅𝑐). 𝑘  [52] 

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢4(𝑅𝑐)

𝑢4(𝐸𝐶𝐺)
(𝑛 − 1)  [53] 

Com os dados das medições segue as Tabelas 33, 34, 35 e 36 do resumo do 

cálculo de estimativa de incerteza para os corpos de prova em cada condição. Na 

Tabela 32 apresenta-se os resultados finais da Resistência à Compressão média: 
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Tabela 32 – Resultados finais da Resistência à Compressão (Do autor). 

 

Condição de ensaio
Resistência à 

Compresssão Média MPa

Temp. Ambiente 42

Saturado 46

Quente 27

Congelado 44
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Tabela 33 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de Resistência à 
compressão em Temperatura Ambiente (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,001 Kg Retangular 3,46 0,00028868 9,80665 m/s² 0,00283094 ∞

Certificado 0,002 Kg Normal 2 0,001 9,80665 m/s² 0,01 ∞

Repetibilidade 58,06 Kg Normal 2,24 25,96522 9,80665 m/s² 254,63183800 4

Aceleração da 

Gravidade
0,00002 m/s² Normal 2 0,00001 671,28882 Kg 0,00671289 ∞

u c (y ) 254,631838 νeff

U k U N 730,618996 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,73 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,69 mm 2,0357 ∞

Dimensão 2 12,69 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,73 mm 2,0421 ∞

u c (y ) 2,883498 νeff

U k U mm² 5,767723 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Força 6583,09 254,631838 N Normal 1,00 254,6318 0,00622 mm-² 1,585010 4

Área 160,65 2,883498 mm² Normal 1,00 2,8835 -0,25508 N/(mm²)² -0,7355 ∞

u c (y ) 1,747350 νeff

U k U MPa 5,013697 5

Paquimetro

Incerteza expandida

Coef. Sens.: D1 = D2         D2 = D1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

Cél. de Carga 

2,87

Paquimetro

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Coeficiente de 

Sensibilidade

2

Coef. Sens.: F = 1/A         A = -F/A²

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

MENSURANDO - ÁREA

2

MENSURANDO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO TEMPERATURA AMBIENTE

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

PLANILHA DE INCERTEZA - COMPRESSÃO TEMPERATURA AMBIENTE

Coef. Sens.: m = g         g = m

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Coeficiente de 

Sensibilidade

MENSURANDO - FORÇA

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

u c (y )Incerteza combinada

Incerteza expandida

Coeficiente de 

Sensibilidade

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

2

Incerteza expandida

u c (y )Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

2,87
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Tabela 34 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de Resistência à 
compressão Saturado (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,001 Kg Retangular 3,46 0,00029 9,80665 m/s² 0,00283094 ∞

Certificado 0,002 Kg Normal 2 0,001 9,80665 m/s² 0,00980665 ∞

Repetibilidade 179,18 Kg Normal 2,24 80,1317 9,80665 m/s² 785,82385003 4

Aceleração da 

Gravidade
0,00002 m/s² Normal 2 0,00001 755,75000 Kg 0,00755750 ∞

u c (y ) 785,823850 νeff

U k U N 2254,776294 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,67 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,73 mm 2,0421 ∞

Dimensão 2 12,73 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,67 mm 2,0325 ∞

u c (y ) 2,881233 νeff

U k U mm² 5,762481 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição para 

incerteza u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Força 7411,40 785,823850 N Normal 1 785,8239 0,00626 mm-² 4,9185 4

Área 159,77 2,8812 mm² Normal 1 2,8812 -0,29034 N/(mm²)² -0,8365 ∞

u c (y ) 4,989103 νeff

U k U MPa 14,315308 4

Incerteza expandida

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza combinada

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )Incerteza combinada

Coef. Sens.: D1 = D2         D2 = D1

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

MENSURANDO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SATURADO

Coef. Sens.: F = 1/A         A = -F/A²

2,87

Paquimetro

2

MENSURANDO - ÁREA

PLANILHA DE INCERTEZA - COMPRESSÃO SATURADO

Coef. Sens.: m = g         g = m

2

Paquimetro

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

MENSURANDO - FORÇA

Cél. De Carga 

2,87

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade
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Tabela 35- Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de Resistência à 
compressão a Quente (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,001 Kg Retangular 3,46 0,00029 9,80665 m/s² 0,00283094 ∞

Certificado 0,002 Kg Normal 2 0,001 9,80665 m/s² 0,00980665 ∞

Repetibilidade 155,56 Kg Normal 2,24 69,56854692 9,80665 m/s² 682,23439061 4

Aceleração da 

Gravidade
0,00002 m/s² Normal 2 0,00001 556,04000 Kg 0,00556040 ∞

u c (y ) 682,234391 νeff

U k U N 1957,545487 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032084 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 

1
12,73 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,67 mm 2,0325 ∞

Dimensão 

2
12,67 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,73 mm 2,0421 ∞

u c (y ) 2,881233 νeff

U k U mm² 5,763194 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Força 4594,20 682,234391 N Normal 1 682,234391 0,00621 mm-² 4,2399 4

Área 160,91 2,8812 mm² Normal 1 2,8812 -0,17744 N/(mm²)² -0,5112 ∞

u c (y ) 4,270589 νeff

U k U MPa 12,253665 4

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coef. Sens.: D1 = D2         D2 = D1

Coef. Sens.: m = g         g = m

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Coeficiente de 

Sensibilidade

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

u c (y )Incerteza combinada

Incerteza expandida

MENSURANDO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Coef. Sens.: F = 1/A         A = -F/A²

2,87

Paquimetr

o

2

MENSURANDO - ÁREA

u c (y )

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Paquimetr

o

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

Incerteza expandida

MENSURANDO - FORÇA

Cél. De 

Carga 

2,87

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA - COMPRESSÃO A QUENTE



 

151 

 

Tabela 36 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de Resistência à 
compressão a Frio (Do autor). 

 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,001 Kg Retangular 3,46 0,00029 9,80665 m/s² 0,00283094 ∞

Certificado 0,002 Kg Normal 2 0,001 9,80665 m/s² 0,00980665 ∞

Repetibilidade 153,02 Kg Normal 2,24 68,43168076 9,80665 m/s² 671,08554215 4

Aceleração da 

Gravidade
0,00002 m/s² Normal 2 0,00001 556,04000 Kg 0,00556040 ∞

u c (y ) 671,085542 νeff

U k U N 1925,555927 4

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 

1
12,78 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,53 mm 2,0101 ∞

Dimensão 

2
12,53 0,16042 mm Normal 1 0,1604 12,78 mm 2,0502 ∞

u c (y ) 2,871156 νeff

U k U mm 5,742392 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Força 6846,30 671,085542 N Normal 1 671,085542 0,00615 mm-² 4,1282 4

Área 162,56 2,8712 mm² Normal 1 2,8712 -0,25908 N/(mm²)² -0,7439 ∞

u c (y ) 4,194713 νeff

U k U MPa 12,035955 4

Incerteza expandida

Incerteza combinada

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Coef. Sens.: D1 = D2         D2 = D1

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

u c (y )Incerteza combinada

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

MENSURANDO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Coef. Sens.: F = 1/A         A = -F/A²

2,87

Paquimetr

o

2

MENSURANDO - ÁREA

Coeficiente de 

Sensibilidade

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Paquimetr

o

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

u c (y )

MENSURANDO - FORÇA

Cél. De 

Carga 

2,87

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA - COMPRESSÃO COMGELADO

Coef. Sens.: m = g         g = m
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Assim, os valores das Resistências à compressão médias com respectivas 

incertezas estimadas e particularidades dos ensaios podem ser expressos como: 

Resistência às compressão Temp. Ambiente = (42  ± 5) MPa 

Resistência às compressão Saturado = (46  ± 14) MPa 

Resistência às compressão Quente = (27  ± 12) MPa 

Resistência às compressão Congelado = (44  ± 12) MPa 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na repetição. Isso quer 

dizer que nas medições repetidas as variações ocorreram em função do erro aleatório, 

não sendo possível prever exatamente o valor da indicação seguinte. Essa 

contribuição de incerteza irá sempre existir devido ao material ser composto por pelo 

menos duas moléculas poliméricas diferentes e conter impureza e/ou inclusões. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros da Resistência à Compressão 

média, com uma probabilidade de 95,45%, são: 

RC Temp. Ambiente (MPa) = 37 a 47 

RC Saturado (MPa) = 32 a 60 

RC Quente (MPa) = 15 a 39 

RC Congelado (MPa) = 32 a 56 

6.3.2 Cálculos de incerteza do módulo de Young 

Para facilitar faz-se o cálculo em duas etapas: 

a) Estudo da estimativa da incerteza da deformação; 

b) Estudo das estimativa da incerteza do modulo de Young (visto que já foi 

avaliada a incerteza da tensão). 

Para o cálculo de incerteza para a deformação, como descrita na equação [55], 

tem-se: 

ɛ = L – Li                                                                                                            [54] 

          Li 

 

Considerando a medição, o modelo matemático descrito na equação [53] 

representa o valor da deformação média com a soma das respectivas incertezas 

quantificadas. 
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Assim: 

ɛ = 𝑓(𝐿, 𝐿𝑖 )                                                                                                     [55] 

 

Deformação = Valor de referência + Incerteza da calibração do instrumento 

para medição do comprimento inicial + Incerteza da resolução do instrumento 

na medição do comprimento inicial + Incerteza da calibração do instrumento 

para medição do comprimento final + Incerteza da resolução do instrumento na 

medição do comprimento final                                                                        [56] 

 Resolução dos instrumentos de medição de comprimento inicial e final, com 

distribuição retangular de incerteza no intervalo (-Res/2 , Res/2) e incerteza 

igual a: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [57] 

 Certificado dos instrumentos de medição de comprimento inicial e final com 

distribuição normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑅𝑒𝑠

𝑘
  [58] 

 Coeficiente de sensibilidade: 

ci L = (
𝜕ɛ

𝜕𝐿
) =  

1

𝐿𝑖
 − 1 [59] 

ci Li = (
𝜕ɛ

𝜕𝐿𝑖
) = − 

𝐿

𝐿𝑖²
 − 1 [60] 

Para incerteza combinada tem-se: 

𝑢(ɛ) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1   [61] 

 

Para o Modulo de Young no cálculo de incerteza tem-se como componentes a 

combinação da tensão com a deformação: 
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Módulo de Young = Valor de referência + Incerteza da tensão de compressão 

+ incerteza da deformação                                                                                    [62] 

 Para incerteza combinada tem-se: 

𝑢(𝐸) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²𝑚
𝑖=1   [63] 

 

Os dados das medições estão nas Tabelas 38, 40, 42 e 44 do resumo do cálculo 

de estimativa de incerteza da deformação para os corpos de prova em cada condição 

e as Tabelas 39, 41, 43 e 45 do resumo do cálculo de estimativa de incerteza do 

módulo de Young. Na Tabela 37 apresentam-se os resultados finais do módulo de 

Young com respectivas incertezas padrão: 

Tabela 37 - Resultados finais do Módulo de Young (Do autor). 

 

Condição de ensaio
Módulo de Young Médio 

Gpa

Temp. Ambiente 1,4200

Saturado 0,9500

Quente 1,1100

Congelado 1,1500



 

155 

 

Tabela 38 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Deformação à 
Temperatura Ambiente (Do autor). 

 

Tabela 39 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação do Módulo de Young à 
Temperatura Ambiente (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,014 1 mm 0,014 ∞

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,007 1 mm 0,007 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032084 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 1E-09 mm Retangular 3,46 0,0000000003 1 mm 0,0000000003 ∞

Certificado 2E-09 mm Normal 2 0,0000000010 1 mm 0,0000000010 ∞

u c (y ) 0,0000000010 νeff

U k U mm 0,0000000020 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

L 49,00 0,016 mm Normal 1 -0,981004 -0,98100 mm 0,9624 ∞

Li 52,64 1E-09 mm Normal 1 -0,9823 -1,01768 mm 0,99968743293 ∞

u c (y ) 1,387635 νeff

U k U 2,775270 ∞

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

Incerteza expandida

Incerteza combinada

MENSURANDO - COMPRIMENTO INICIAL

Paquímetro

2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - DEFORMAÇÃO TEMP. AMBIENTE

MENSURANDO - DEFORMAÇÃO

Coef. Sens.: Li = - (L /Li²)-1      L = (1/Li)-1

2

MENSURANDO - COMPRIMENTO FINAL

2

Célula de 

medição

u c (y )

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Tensão 42,18 4,542596 MPa Normal 1 4,542596 0,32256 1,4653 4

Deformação 3,10 1,387635 Normal 1 1,3876 -4,38870 MPa -6,09E+00 ∞

u c (y ) 6,263705 νeff

U k U MPa 12,539166 1335

PLANILHA DE INCERTEZA  - MÓDULO DE YOUNG TEMP. AMBIENTE

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

2,00

MENSURANDO - MÓDULO DE YOUNG

Coef. Sens.: σ = 1/ɛ        ɛ = -σ/ɛ²

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade
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Tabela 40 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Deformação saturado 
(Do autor). 

 

Tabela 41 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação do Módulo de Young 
saturado (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,014 1 mm 0,014 ∞

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,007 1 mm 0,007 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032084 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 1E-09 mm Retangular 3,46 0,0000000003 1 mm 0,0000000003 ∞

Certificado 2E-09 mm Normal 2 0,0000000010 1 mm 0,0000000010 ∞

u c (y ) 0,0000000010 νeff

U k U mm 0,0000000020 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

L 49,00 0,016042 mm Normal 1,00 0,016042 -0,98030 mm -0,0157 ∞

Li 50,77 1E-09 mm Normal 1,00 0,0000 -1,01901 mm -0,000000001 ∞

u c (y ) 0,015726 νeff

U k U 0,031451 ∞

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Célula de 

medição

Incerteza combinada u c (y )

MENSURANDO - COMPRIMENTO INICIAL

Paquímetro

2

PLANILHA DE INCERTEZA  - DEFORMAÇÃO SATURADO

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

2

MENSURANDO - COMPRIMENTO FINAL

2

MENSURANDO - DEFORMAÇÃO

Coef. Sens.: Li = - (L /Li²)-1      L = (1/Li)-1

Incerteza expandida

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Tensão 48,431134 14,110483 MPa Normal 1 14,110483 0,18613 2,6264 4

Deformação 5,372624 0,01572567 Normal 1 0,0157 -1,67784 MPa -0,026385233 ∞

u c (y ) 2,626500 νeff

U k U MPa 7,536255 4Incerteza expandida

u c (y )

MENSURANDO - MÓDULO DE YOUNG

Coef. Sens.: σ = 1/ɛ        ɛ = -σ/ɛ²

2,87

PLANILHA DE INCERTEZA  - MÓDULO DE YOUNG SATURADO

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada
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Tabela 42 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Deformação a quente 
(Do autor). 

 

Tabela 43 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação do Módulo de Young a 
quente (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,014 1 mm 0,014 ∞

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,007 1 mm 0,007 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032084 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 1E-09 mm Retangular 3,46 0,0000000003 1 mm 0,0000000003 ∞

Certificado 2E-09 mm Normal 2 0,0000000010 1 mm 0,0000000010 ∞

u c (y ) 0,0000000010 νeff

U k U mm 0,0000000020 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

L 48,78 0,016042 mm Normal 1,00 0,016042 -0,98100 mm -0,0157 ∞

Li 52,64 1E-09 mm Normal 1,00 0,0000 -1,01760 mm -0,000000001 ∞

u c (y ) 0,015737 νeff

U k U 0,031474 ∞

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Célula de 

medição

Incerteza combinada u c (y )

MENSURANDO - COMPRIMENTO INICIAL

Paquímetro

2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - DEFORMAÇÃO A QUENTE

Incerteza combinada

2

MENSURANDO - COMPRIMENTO FINAL

2

MENSURANDO - DEFORMAÇÃO

Coef. Sens.: Li = - (L /Li²)-1      L = (1/Li)-1

Incerteza expandida

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Tensão 34,884480 14,110483 MPa Normal 1 14,110483 0,22012 3,1060 4

Deformação 4,543032 0,01573689 Normal 1 0,0157 -1,69021 MPa -0,026598649 ∞

u c (y ) 3,106075 νeff

U k U MPa 6,212935 4Incerteza expandida

u c (y )

MENSURANDO - MÓDULO DE YOUNG

Coef. Sens.: σ = 1/ɛ        ɛ = -σ/ɛ²

2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - MÓDULO DE YOUNG  A QUENTE

Incerteza combinada
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Tabela 44 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Deformação congelado 
(Do autor). 

 

Tabela 45 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação do Módulo de Young 
congelado (Do autor). 

 

 

Assim, os valores dos módulos de Young médios com respectivas incertezas 

estimadas e particularidades dos ensaios podem ser expressos como: 

Módulo de Young Temp. Ambiente = (1,420  ± 0,013) GPa 

Módulo de Young Saturado = (0,950  ± 0,008) GPa 

Módulo de Young Quente = (1,110  ± 0,006) GPa 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,014 1 mm 0,014 ∞

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,007 1 mm 0,007 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032084 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Resolução 1E-09 mm Retangular 3,46 0,0000000003 1 mm 0,0000000003 ∞

Certificado 2E-09 mm Normal 2 0,0000000010 1 mm 0,0000000010 ∞

u c (y ) 0,0000000010 νeff

U k U mm 0,0000000020 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

L 48,59 0,0160 mm Normal 1 0,016042 -0,98035 mm -0,0157 ∞

Li 50,90 1E-09 mm Normal 1 0,0000 -1,01875 mm -0,000000001 ∞

u c (y ) 0,015726 νeff

U k U 0,031453 ∞Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Célula de 

medição

MENSURANDO - COMPRIMENTO INICIAL

Paquímetro

2

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - DEFORMAÇÃO CONGELADO

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

2,00

MENSURANDO - COMPRIMENTO FINAL

2

MENSURANDO - DEFORMAÇÃO

Coef. Sens.: Li = - (L /Li²)-1      L = (1/Li)-1

Incerteza combinada

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor
Incerteza 

Padrão u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Tensão 45,0746 9,926861 MPa Normal 1 9,926861 0,21086 2,0932 4

Deformação 4,7425 0,01572645 Normal 1 0,0157 -2,00411 MPa -0,031517575 ∞

u c (y ) 2,093421 νeff

U k U MPa 4,186898 4Incerteza expandida

u c (y )

MENSURANDO - MÓDULO DE YOUNG

Coef. Sens.: σ = 1/ɛ        ɛ = -σ/ɛ²

2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - MÓDULO DE YOUNG CONGELADO

Incerteza combinada
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Módulo de Young Congelado = (1,150  ± 0,004) GPa 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na repetição das medições 

de Resistência à compressão. Isso quer dizer que nas medições repetidas as 

variações ocorreram em função do erro aleatório, não sendo possível prever 

exatamente o valor da indicação seguinte. Essa contribuição de incerteza irá sempre 

existir devido ao material ser composto por pelo menos duas moléculas poliméricas 

diferentes e conter impureza e/ou inclusões. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros do módulo de Young médios, com 

uma probabilidade de 95,45%: 

E Temp. Ambiente (GPa) = 1,407 a 1,433 

E Saturado (GPa) = 0,942 a 0,958 

E Quente (GPa) = 1,104 a 1,116 

E Congelado (GPa) = 1,146 a 1,154 

6.4 Estimativa de Incerteza da resistência ao desgaste microabrasivo 

No equipamento de avaliação de resistência à microabrasão, observa-se a 

replicação da medida no mesmo corpo de prova. Assim, para as fontes de incerteza 

de medição considera-se o diâmetro da esfera gerada pelo desgaste, o sistema de 

medição da distância de deslizamento e a repetição do ensaio, podendo listar outras 

causas de variação no sistema de medição: 

- Limpeza da superfície de fixação; 

- Fixação do corpo de prova; 

- Condição da esfera; 

- Calibração do instrumento/Resolução medidor da esfera; 

- Posição do corpo de prova; 

- Operador; 

- Carga aplicada/Repetibilidade/Calibração; 

- Vibração; 

- Deformação da superfície do corpo de prova; 

- Erro no sistema de medição da distância de deslizamento; 
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- Falta de fluxo de lama abrasiva; 

- Treinamento/Capacitação. 

Avaliando o mensurando, considera-o como variáveis o diâmetro da calota 

esférica, o raio da esfera, a carga e a distância de deslizamento. As fontes de incerteza 

quantificáveis são apresentadas no diagrama de Ishikawa ou diagrama de Causa e 

efeito, Figura 70. Para os demais componentes de incerteza julga-se não quantificável 

ou não apresentam influência à medida. 

 

Figura 70 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza de medição da 
resistência ao desgaste microabrasivo (Do autor). 

O contrapeso utilizado não possui certificado de calibração, desta forma a 

incerteza herdada foi estimada como 2 vezes a resolução do equipamento de 

avaliação de força. Para as medições do raio da esfera foi utilizado um micrômetro 

externo com certificado de calibração em apêndice. 

Para estudo do plano das análises estatísticas utilizou-se a Repetibilidade da 

resistência ao desgaste microabrasivo em 2 corpos de prova, sendo estes as 

amostras 3 e 8, escolhidas aleatoriamente, condicionadas às cargas de 1 N e 3 N, 

respectivamente.  

Dadas as condições acima inicia-se a análise dos componentes avaliados a partir 

de observações repetidas ou avaliação Tipo A da incerteza-padrão e incertezas 

herdadas ou avaliação Tipo B.  



 

161 

 

6.4.1 Cálculos de incerteza de medição 

O cálculo de incerteza para medição de resistência à microabrasão tem como 

fatores quantificáveis: a resolução, o certificado de calibração e a repetibilidade (a 

partir do desvio padrão experimental da média das medidas individuais). Para os 

demais componentes de incerteza julga-se não quantificável ou não apresenta 

influência à medida. 

O coeficiente de desgaste K, equação [24], depende do diâmetro da calota esférica 

resultante, raio da esfera, força normal e a distância de deslizamento. Estas são as 

grandezas de entrada.  

Considerando a medição, o modelo matemático descrito na equação [65] 

representa o valor da deformação média com a soma das respectivas incertezas 

quantificadas. 

Assim: 

𝐾 = 𝑓(𝑑, 𝑅, 𝑆, 𝐹𝑁 )                                                                                                     [64] 

 

Coeficiente de desgaste microabrasivo = Valor de referência + Incerteza da 

calibração do contrapeso + Incerteza da resolução do instrumento na medição 

do raio da esfera + Incerteza da calibração do instrumento para medição do 

raio da esfera                                                                                                 [65] 

 Resolução do instrumento de medição do raio da esfera, com distribuição 

retangular de incerteza no intervalo (-Res/2 , Res/2) e incerteza igual a: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [66] 

 Certificado do instrumento de medição do raio da esfera com distribuição 

normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑐𝑒𝑟𝑡

𝑘
  [67] 

 Coeficiente de sensibilidade: 
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ci R = (
𝜕𝐾

𝜕𝑅
) = − 

𝑑4

64𝑅²𝐹𝑆
  [68] 

ci F = (
𝜕ɛ

𝜕𝐹
) = − 

𝑑4

64𝑅𝐹²𝑆
 [69] 

 Para incerteza combinada tem-se: 

𝑢(𝐾) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²
𝑚
𝑖=1   [70] 

 

 Para incerteza expandida, com k sendo o fator de abrangência obtido a partir 

da distribuição de t-Student com ᴠeff graus de liberdade a 95%, tem-se: 

𝑈(𝐾) = 𝑢(𝐾). 𝑘  [71] 

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢4(𝐾)

𝑢4(𝑟𝑒𝑝)
(𝑛 − 1)  [72] 

Com os dados das medições, apresenta-se nas Tabelas 34, 36, 38 e 40 do resumo 

do cálculo de estimativa de incerteza da avaliação de resistência ao desgaste micro 

abrasivo para os corpos de prova em cargas diferentes.  

Do ensaio tem-se os dados como apresentados nas Tabela 46 e 47. 

Tabela 46 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Resistência ao 
desgaste microabrasivo a 1N (Do autor). 

 

 

Variável

Descrição 

da fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuiçã

o para 

incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,001 mm Normal 2 0,0005 1 mm 0,0005 ∞

Resolução 0,001 mm Retangular 3,46 0,0003 1 mm 0,0003 ∞

u c (y ) u c (y ) 0,000577 νeff

U k U mm 0,001155 ∞

Variável

Descrição 

da fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuiçã

o para 

incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Cert. 

Contrapeso
0,0002 N Normal 2 0,0001 -3,10E-04 mm 4̂/(mmN²m) -3,10E-08 ∞

Repetibilidad

e
1,47E-04 mm³/Nm Normal 2,24 0,0000658 1 mm³/Nm 0,0000658 4

Raio. Esfera 0,0005774 mm Normal 1 0,0005774 -2,49E-05 mm 4̂/(mm²Nm) -1,44E-08 νeff

u c (y ) 0,00006581

U k U mm³/Nm 0,0002Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da fonte 

de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da fonte 

de incerteza

4

Coef. Sens.:   R=-d⁴/64R²FS     F=-d⁴/64RF²S

MENSURANDO - COEFICIENTE DE ABRASÃO

2,87

PLANILHA DE INCERTEZA - 1N

MENSURANDO - RAIO DA ESFERA

2

Micrômetro

Equipament

o  Abrasão

Incerteza combinada
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Tabela 47 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação da Resistência ao 
desgaste microabrasivo a 3N (Do autor). 

 

Os resultados finais dos coeficientes de desgaste microabrasivo médios para as 

cargas de 1 N e 3 N com as respectivas incertezas padrão são: 

K com carga 1 N = (0,0010± 0,0002) m³/Nm 

K com carga 3 N = (0,0002± 0,0002) m³/Nm 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na repetição das medições 

do coeficiente de desgaste microabrasivo. Isso quer dizer que nas medições repetidas 

as variações ocorreram em função do erro aleatório, não sendo possível prever 

exatamente o valor da indicação seguinte. Essa contribuição de incerteza irá sempre 

existir devido ao material ser composto por pelo menos duas moléculas poliméricas 

diferentes e conter impureza e/ou inclusões. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros dos coeficientes de desgaste 

microabrasivos médios, com uma probabilidade de 95,45%: 

K com carga 1 N (m³/Nm) = 0,0008 a 0,0012 

K com carga 3 N (m³/Nm) = 0 a 0,0004  

 

Variável

Descrição 

da fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para 

incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade 

v i

Certificado 0,001 mm Normal 2 0,0005 1 mm 0,0005 ∞

Resolução 0,001 mm Retangular 3,46 0,0003 1 mm 0,0003 ∞

u c (y ) u c (y ) 0,000577 νeff

U k U mm 0,001155 ∞

Variável

Descrição 

da fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para 

incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade 

v i

Cert. 

Contrapeso
0,0002 N Normal 2 0,0001 -2,43E-05 mm 4̂/(mmN²m) -2,43E-09 ∞

Repetibilidad

e
1,23E-04 mm³/Nm Normal 2,24 0,0000549 1 mm³/Nm 0,0000549 4

Raio. Esfera 0,00057735 mm Normal 1 0,0005774 -5,85E-06 mm 4̂/(mm²Nm) -3,38E-09 νeff

u c (y ) 0,00005490

U k U mm³/Nm 0,0002

Estimativa da fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

MENSURANDO - RAIO DA ESFERA

Estimativa da fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida 2

Equiamento  

Abrasão

4
2,87

PLANILHA DE INCERTEZA  - 3N

Micrômetro

MENSURANDO - COEFICIENTE DE ABRASÃO

Coef. Sens.:   R=-d⁴/64R²FS     F=-d⁴/64RF²S
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6.5  Estimativa de incerteza para a densidade 

Na balança analítica Shimadzu, observa-se a replicação da medida no mesmo 

corpo de prova. Assim, para as fontes de incerteza de medição considera-se a 

resolução da balança e a repetição do ensaio. Na avaliação de volume para as três 

medidas utilizou-se um paquímetro universal, onde houve repetibilidade nas medidas, 

podendo listar outras causas de variação no sistema de medição tanto para a medição 

linear quanto para a medição de massa: 

- Temperatura; 

- Limpeza da superfície; 

- Condição do prato; 

- Calibração do instrumento/Resolução; 

- Posição do corpo de prova; 

- Operador; 

- Carga aplicada/Repetitividade; 

- Umidade; 

- Vibração; 

- Deformação a superfície do corpo de prova; 

- Treinamento/Capacitação. 

Avaliando o mensurando, considera-se como variáveis a massa do corpo de prova 

e seu volume. As fontes de incerteza quantificáveis são apresentadas no diagrama de 

Ishikawa ou diagrama de Causa e efeito, Figura 71. Para os demais componentes de 

incerteza julga-se não quantificável ou não apresentam influência à medida devido a 

determinação de uso do mensurando. O equipamento não possui certificado de 

calibração. Dessa forma não podemos considerar a incerteza herdada da calibração. 
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Figura 71 - Diagrama de causa e efeito para cálculo de incerteza de medição do 
ensaio de dureza (Do autor). 

A balança utilizada não possui certificado de calibração, desta forma a incerteza 

herdada foi estimada como 2 vezes a resolução. Para as medições das dimensões 1, 

2 e 3 foi utilizado um paquímetro universal com certificado de calibração em apêndice.. 

Para estudo do plano das análises estatísticas utilizou-se a repetição da absorção 

nos 5 corpos de prova, sendo estes as amostras 3b, 4b, 5b, 7b e 8b, escolhidos devido 

a serem os mesmos corpos para a avaliação de resistência à carga compressiva em 

saturação.  

Dadas as condições acima inicia-se a análise dos componentes avaliados a partir 

de observações repetidas ou avaliação Tipo A da incerteza-padrão.  

6.5.1 Cálculos de incerteza da medição de densidade 

O cálculo de incerteza para medição de absorção no compósito em pesquisa tem 

como fatores quantificáveis a resolução e a repetibilidade (a partir do desvio padrão 

experimental da média das absorções individuais). Para os demais componentes de 

incerteza julga-se não quantificável ou não apresenta influência à medida devido a 

determinação de uso do mensurando. 

Havendo dependência das variáveis tem-se que as grandezas de entrada são a 

massa do corpo de prova e seu respectivo volume, obtendo o resultado por medição 

indireta, como observa-se na equação [75]. 

𝐷 =  
𝑚

 𝑉
                                                                                                                 [73] 
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onde D é a densidade de cada corpo de prova, m é a massa do corpo de prova, 

expressa em gramas e V é o volume expressa em cm³. 

Assim: 

𝐷 = 𝑓(𝑚, 𝑣)                                                                                                     [74]  

 

Densidade = Valor de referência + Incerteza da calibração do instrumento de 

medição da massa + Incerteza da resolução do instrumento na medição da 

massa + Incerteza da repetição da medição da massa +   Incerteza da 

calibração do instrumento de medição da dimensão 1 + Incerteza da resolução 

do instrumento na medição da dimensão 1 + Incerteza da repetição da medição 

da dimensão 1 + Incerteza da calibração do instrumento de medição da 

dimensão 2 + Incerteza da resolução do instrumento na medição da dimensão 

2 + Incerteza da repetição da medição da dimensão 2 + Incerteza da calibração 

do instrumento de medição da dimensão 3 + Incerteza da resolução do 

instrumento na medição da dimensão 3                                                          [75] 

 Resolução do instrumento de medição do raio da esfera, com distribuição 

retangular de incerteza no intervalo (-Res/2 , Res/2) e incerteza igual a: 

𝑢(𝑅𝑒𝑠) =
𝑅𝑒𝑠

2√3
  [76] 

 Certificado do instrumento de medição do raio da esfera com distribuição 

normal e incerteza estimada: 

𝑢(𝐶𝑒𝑟𝑡) =
𝑐𝑒𝑟𝑡

𝑘
  [77] 

 Coeficiente de sensibilidade: 

ci M = (
𝜕𝐷

𝜕𝑀
) =

1

𝑉
  [78] 

ci V = (
𝜕𝐷

𝜕𝑉
) = − 

𝑚

𝑉²
 [79] 

 Para incerteza combinada tem-se: 
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𝑢(𝐾) = √∑ 𝑐𝑖2. 𝑢𝑖²
𝑚
𝑖=1   [80] 

 

 Para incerteza expandida, com k sendo o fator de abrangência obtido a partir 

da distribuição de t-Student com ᴠeff graus de liberdade a 95%, tem-se: 

𝑈(𝐾) = 𝑢(𝐾). 𝑘  [81] 

𝜈𝑒𝑓𝑓 =
𝑢4(𝐾)

𝑢4(𝑟𝑒𝑝)
(𝑛 − 1)  [82] 

Do ensaio temos os dados como segue na Tabela 48. 

Tabela 48 - Média e desvio padrão dos resultados da avaliação de densidade (Do 
autor). 

 

Com os dados das medições segue as Tabelas resumo 26, 27, 28, 29 e 30 do 

cálculo de estimativa de incerteza para cada corpo de prova, e Tabela 31 com a 

combinação de todas as incertezas para a absorção média geral. 

Corpo de Prova 3b 4b 5b 7b 8b

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

Media Individual (g) 8,2142 9,6173 8,3386 9,5825 8,4978

Volume (cm³) 7,99 8,18 8,11 8,83 8,01

Densidade (g/cm³) 1,02806 1,17571 1,02819 1,08522 1,06090

Densidade Média (g/cm³)

Desvio Padrão

Medidas (g)

1,075615

0,060906692
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Tabela 49 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade amostra 3b 
(Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,08367 mm Normal 2,2361 0,0374 1 mm 0,0374 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,040712 νeff

U k U mm 0,107832 6

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,08944 mm Normal 2,2361 0,0400 1 mm 0,0400 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,043096 νeff

U k U mm 0,114146 5

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,38 0,040712 mm Normal 1 0,0407 645,69348 mm² 26,2875 4

Dimensão 2 12,708 0,043831 mm Normal 1 0,0438 629,02780 mm² 27,5711 4

Dimensão 3 50,81 0,16042 mm Normal 1 0,1604 157,32504 mm² 25,2381 ∞

u c (y ) 45,696382 νeff

U k U mm³ 99,112848 17

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 8,2140 0,000104 g Normal 1 0,000104 0,00013 mm-³ 0,0000000 4

Volume 7993,6853 45,696382 mm³ Normal 1 45,69638 0,00000 g/(mm³)² -0,00000587 4

u c (y ) 0,000006 νeff

U k U g/mm³ 0,00002 4

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

2,87

Coef. Sens.: D1 = D2*D3       D2 = D1*D3       D3 = D1*D2

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Balança

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 3b

MENSURANDO - MASSA

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Paquimetro

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

2,65

2

MENSURANDO - VOLUME

MENSURANDO - DENSIDADE

Coef. Sens.: M = 1/V         V = -M/V²

Coeficiente de 

Sensibilidade

2,17

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Paquimetro

2,65

MENSURANDO - DIMENSÃO 3 (COMPRIMENTO)

Paquimetro

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )
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Tabela 50 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade da amostra 
4b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,07416 mm Normal 2,2361 0,0332 1 mm 0,0332 4

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,036841 νeff

U k U mm 0,092712 6

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,05477 mm Normal 2,2361 0,0245 1 mm 0,0245 4

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) Incerteza combinada 0,029279 νeff

U Incerteza expandida k= U mm 0,069287 8

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k= U mm 0,032087 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,692 0,0310054 mm Normal 1 0,0310 645,00756 mm² 19,9987 4

Dimensão 2 12,702 0,026858 mm Normal 1 0,0269 644,49976 mm² 17,3097 4

Dimensão 3 50,78 0,16042 mm Normal 1 0,1604 161,21378 mm² 25,8619 inf

u c (y ) 36,992082 νeff

U k U mm³ 77,312379 30

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 8,2140 0,000104 g Normal 1 0,000104 0,00012 mm-³ 0,0000000 4

Volume 8186,4360 36,992082 mm³ Normal 1 36,99208 0,00000 g/(mm³)² -0,00000453 4

u c (y ) 0,000005 νeff

U k U  g/mm³ 0,00001 4Incerteza expandida

u c (y )

2,87

Coef. Sens.: D1 = D2*D3       D2 = D1*D3       D3 = D1*D2

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida 2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 4b

MENSURANDO - MASSA

Balança

Incerteza combinada u c (y )

Paquimetro

2,52

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Paquimetro

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

2,37

MENSURANDO - DIMENSÃO 3 (COMPRIMENTO)

Paquimetro

2

MENSURANDO - VOLUME

2,09

MENSURANDO - DENSIDADE

Coef. Sens.: M = 1/V         V = -M/V²

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada
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Tabela 51 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade da amostra 
5b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2,0000 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0 mm Normal 2,2361 0,0000 1 mm 0 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) Incerteza combinada u c (y ) 0,016042 νeff

U Incerteza expandida k= U mm 0,032083 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,02738 mm Normal 2,2361 0,0122 1 mm 0,0122 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,020181 νeff

U k U mm 0,042177 30

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032087 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,696 0,016042 mm Normal 1 0,0160 639 mm² 10,2585 4

Dimensão 2 12,586 0,020181 mm Normal 1 0,0202 645 mm² 13,0183 4

Dimensão 3 50,81 0,016042 mm Normal 1 0,0160 160 mm² 2,5633 inf

u c (y ) 16,771550 νeff

U k U mm³ 40,734893 8

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 8,2140 0,000104 g Normal 1 0,000104 0,00012 mm-³ 0,0000000 4

Volume 8119,0242 16,771550 mm³ Normal 1 16,77155 0,00000 g/(mm³)² -0,00000209 4

u c (y ) 0,000002 νeff

U k U g/mm³ 0,000006 4

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

2,87

Coeficiente de 

Sensibilidade

Coef. Sens.: D1 = D2*D3       D2 = D1*D3       D3 = D1*D2

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

u c (y )

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 5b

MENSURANDO - MASSA

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Balança

Incerteza combinada

Paquimetro

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Paquimetro

Incerteza combinada u c (y )

2,09

MENSURANDO - DIMENSÃO 3 (COMPRIMENTO)

Paquimetro

2

Incerteza expandida

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

MENSURANDO - VOLUME

2,43

MENSURANDO - DENSIDADE

Coef. Sens.: M = 1/V         V = -M/V²

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade
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Tabela 52 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade da amostra 
7b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,07416 mm Normal 2,2361 0,0332 1 mm 0,0332 4

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,036841 νeff

U k U mm 0,092712 6

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0 mm Normal 2,2361 0,0000 1 mm 0 4

Resolução 0,0500 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032087 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,974 0,036841 mm n 1 0,0368 681 mm² 25,0966 4

Dimensão 2 13,166 0,016042 mm n 1 0,0160 671 mm² 10,7683 4

Dimensão 3 51,74 0,016042 mm n 1 0,0160 171 mm² 2,7402 inf

u c (y ) 27,446356 νeff

U k U mm³ 72,695908 6

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 8,2140 0,000104 g n 1 0,000104 0,00011 mm-³ 0,0000000 4

Volume 8838,0035 27,446356 mm³ n 1 27,44636 0,00000 g/(mm³)² -0,00000289 4

u c (y ) 0,000003 νeff

U k U g/mm³ 0,000008 4

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

2,87

Coef. Sens.: D1 = D2*D3       D2 = D1*D3       D3 = D1*D2

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Balança

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza combinada

Incerteza expandida

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 7b

MENSURANDO - MASSA

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Paquimetro

2,52

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Paquimetro

u c (y )

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 3 (COMPRIMENTO)

Paquimetro

2

Incerteza combinada

Incerteza expandida

MENSURANDO - VOLUME

2,65

MENSURANDO - DENSIDADE

Coef. Sens.: M = 1/V         V = -M/V²

Estimativa da 

fonte de 

incerteza
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Tabela 53 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade da amostra 
8b (Do autor). 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Repetibilidade 0 g Normal 2,2361 0 1 g 0 4

Certificado 0,0002 g Normal 2 0,0001 1 g 0,0001 ∞

Resolução 0,0001 g Retangular 3,46 0,000029 1 g 0,000029 ∞

u c (y ) 0,000104 νeff

U k U g 0,000208 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0,05477 mm Normal 2,2361 0,0245 1 mm 0,0245 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,029279 νeff

U k U mm 0,069287 8

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Repetibilidade 0 mm Normal 2,2361 0,0000 1 mm 0,0000 4

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032083 10000000

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Certificado 0,014 mm Normal 2 0,0070 1 mm 0,0070 ∞

Resolução 0,05 mm Retangular 3,46 0,0144 1 mm 0,0144 ∞

u c (y ) 0,016042 νeff

U k U mm 0,032087 ∞

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Dimensão 1 12,642 0,029279 mm Normal 1 0,0293 633 mm² 18,5373 4

Dimensão 2 12,49 0,016042 mm Normal 1 0,0160 641 mm² 10,2798 4

Dimensão 3 50,69 0,016042 mm Normal 1 0,0160 158 mm² 2,5329 inf

u c (y ) 21,347675 νeff

U k U mm³ 53,722030 6

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. De 

Probab. 
Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

Massa 8,2140 0,000104 g Normal 1 0,000104 0,00012 mm-³ 0,0000000 4

Volume 8003,8790 21,347675 mm³ Normal 1 21,34768 0,00000 g/(mm³)² -0,00000274 4

u c (y ) 0,000003 νeff

U k U g/mm³ 0,000008 4

Incerteza combinada

Incerteza expandida 2,87

u c (y )

Coef. Sens.: D1 = D2*D3       D2 = D1*D3       D3 = D1*D2

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada u c (y )

Incerteza expandida

Incerteza expandida

u c (y )

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Incerteza combinada

Incerteza expandida

u c (y )

PLANILHA DE INCERTEZA  - Corpo de Prova 8b

MENSURANDO - MASSA

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 1

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

Balança

Incerteza combinada

Paquimetro

2,37

MENSURANDO - DIMENSÃO 2

Paquimetro

Estimativa da 

fonte de 

incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

2

MENSURANDO - DIMENSÃO 3 (COMPRIMENTO)

Paquimetro

2

Incerteza combinada

Incerteza expandida

MENSURANDO - VOLUME

2,52

MENSURANDO - DENSIDADE

Coef. Sens.: M = 1/V         V = -M/V²

Estimativa da 

fonte de 

incerteza
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Tabela 54 - Resumo dos cálculos de incerteza da avaliação de densidade geral (Do 
autor). 

 

 Assim a medição da densidade média com respectiva incerteza estimada pode 

ser expressa como: 

Densidade média = (1,075615 ± 0,000019) g/cm³ 

Observa-se que a maior contribuição de incerteza está na repetição das medições 

das grandezas do volume. Isso quer dizer que nas medições repetidas as variações 

ocorreram em função do erro aleatório, não sendo possível prever exatamente o valor 

da indicação seguinte. Essa contribuição de incerteza irá sempre existir devido ao 

material ser composto por pelo menos duas moléculas poliméricas diferentes e conter 

impureza e/ou inclusões. 

Desta forma o conjunto de valores verdadeiros da densidade média, com uma 

probabilidade de 95,45%: 

Densidade média (g/cm³) = 1,075596 a 1,075634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável

Descrição da 

fonte de 

incerteza

Distrib. 

De 

Probab. 

Divisor

Incerteza 

Padrão 

u(xi)

Contribuição 

para incerteza 

u(yi)

Grau de 

liberdade v i

3b 1,03 0,000006 g/cm³ Normal 1 0,000006 1 g/cm³ 0,000006 4

4b 1,17 0,000005 g/cm³ Normal 1 0,000005 1 g/cm³ 0,000005 4

5b 1,03 0,000002 g/cm³ Normal 1 0,000002 1 g/cm³ 0,000002 4

7b 1,08 0,000003 g/cm³ Normal 1 0,000003 1 g/cm³ 0,000003 4

8b 1,06 0,000003 g/cm³ Normal 1 0,000003 1 g/cm³ 0,000003 4

u c (y ) 0,000009 νeff

U k U g/cm³ 0,000019 12

u c (y )

MENSURANDO - DENSIDADE (Geral)

Estimativa da 

fonte de incerteza

Coeficiente de 

Sensibilidade

2,23

Incerteza combinada

Incerteza expandida
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, as técnicas de avaliação de resistência a esforço compressivo, 

resistência à dureza superficial, resistência ao desgaste microabrasivo e taxa de 

absorção, foram utilizadas a fim de expor blocos produzidos a partir de REEE às 

condições ou solicitações de aplicação, no caso, como bloco intertravado para 

pavimentos.  

As avaliações de resistência à carga compressiva desenvolveram-se em uma 

condição comum (temperatura ambiente) e três condições extremas (70°C, 0°C e 

saturado em água). E em todas as amostras Observaram-se fratura frágil, justificando 

ser um material de dureza relevante. Em aproximadamente 80% das amostras a 

resistência à carga compressiva tem valor considerado satisfatório se comparado aos 

padrões de blocos intertravados de concreto. As amostras que apresentaram menor 

resistência à carga compressiva mostraram fratura junto a alguma inclusão. Assim, 

supõe-se que estas inclusões não devem interferir no comportamento do bloco, dada 

a relação de escala entre a inclusão e o corpo de prova e a comparação das 

dimensões do corpo de prova com as dimensões do bloco. O material em estudo 

contém contaminantes metálicos ou outros materiais granulosos. Este resíduo 

também é desejável, visto que a fabricação do PAVER deve ser economicamente 

viável. O não tratamento do resíduo junto com a matéria prima principal diminui o custo 

do processo, ou seja, mesmo com a presença de inclusões o bloco possui resistência 

à carga compressiva compatível com os valores sugeridos em norma para os mesmos 

modelos de artefatos de concreto. 

Comparando os resultados de resistência à carga compressiva do bloco 

polimérico com o de concreto, em relação à dureza, observa-se que o material tem 

comportamento adequado, justificando que materiais de dureza relativamente alta 

apresentam fratura frágil durante a ruptura, ou seja, o material em estudo possuindo 

elevada dureza superficial apresentou elevado limite de resistência à ruptura com 

valor máximo de aproximadamente 954 kgf. As curvas de tensão versus deformação 

apresentaram características e formatos intrínsecos dos polímeros, havendo uma 

faixa de tensão/deformação constantes. Pôde-se avaliar o módulo de Young. Este 

valor situa-se dentro de parâmetros esperados para polímeros, mesmo para os corpos 

de prova tratados a alta temperatura, baixa temperatura e saturação. 
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A Tabela 48 demonstra valores médios dos ensaios á temperatura ambiente, à 

quente, à frio e saturado, comparados com valores de resistência à compressão dos 

blocos de concreto em temperatura ambiente. 

Tabela 55 - Tabela comparativa de Resistência à carga compressiva (Do autor). 

Norma Requisitos 

Tráfego leve 
e pedestres 

Tráfego 
pesado 

Ciclovias e 
estacionamento 

Veículos 
especiais 

Limites 
aceitáveis 

ABNT NBR 
9781:2013 

Brasil ≥ 35 MPa ≥ 50 MPa *** *** *** 

ASTM 
C936:1996 

EUA *** *** *** *** ≥ 55,0 

CSA A231.2-
95 

Canadá *** *** *** *** ≥ 50,0 

SANS 
1058:2009 

África do 
Sul 

≥ 25 MPa ≥ 50 MPa *** *** *** 

AS/NZS 
4456.4:2003 

Austrália ≥ 25 MPa ≥ 35 MPa ≥ 15 MPa ≥ 60 MPa *** 

BSEM 
1388:2003 

Europa Nenhum resultado individual < 3,6MPa e carga de ruptura < 250 N/mm 

Bloco Intertravado 
Fabricado a partir de 

REEE's 

RC Temp. Ambiente (MPa) = 37 a 47 

RC Saturado (MPa) = 32 a 60 

RC Quente (MPa) = 15 a 39 

RC Congelado (MPa) = 32 a 56 

 

A avaliação de taxa de absorção apresentou valores menores que os solicitados 

a blocos intertravados de concreto, sendo este um ponto relevante. 

A pequena taxa de absorção, apresentada na Tabela 49, contribui para o 

escoamento da água da chuva, visto que a montagem dos blocos permite 

espaçamento entre eles, para livre movimento, assentamento e drenagem da água 

para o solo passando pela folga, e o mantém leve, sendo este de baixa densidade. 

Esta avaliação mostrou que o material possui propriedades condizentes às exigidas 

em pavimentação leve como estacionamentos, calçadas, ciclovias, passarelas e 

passadiços.  
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Tabela 56 - Tabela comparativa de Taxa de Absorção (Do autor). 

Norma Requisito 

ABNT NBR 9781:2013 Brasil ≤ 6% 

ASTM C936:1996 EUA Média: ≤ 5% 

BSEM 1388:2003 Europa < 6% 

Bloco Intertravado 
Fabricado a partir de 

REEE's 

A (%) = 0,081 a 0,089 

Tabela 57 - Tabela comparativa de Resistência ao desgaste microabrasivo (Do autor). 

Norma Requisito 

ABNT NBR 12042:1992 Brasil - Grupo A: piso com grande 
solicitação de tráfego ≤ 0,8 mm 

- Grupo B: tráfego intenso de 
pedestres entre 0,8 mm a 1,6 mm   

- Grupo C: tráfego leve entre 1,6 
mm a 2,4 mm 

ASTM C936:1996 EUA Perda de volume: ≤ 15cm³/ 50 cm² 

BSEM 1388:2003 Europa < 23mm 

Bloco Intertravado 
Fabricado a partir de 

REEE's 

K com carga 1 N (m³/Nm) = 0,0008 a 0,0012 

K com carga 3 N (m³/Nm) = 0 a 0,0004 

 

A estimativa das incertezas das medições apresentaram a existência de erros 

operacionais passivos de reavaliação, por serem erros sistemáticos. Da mesma forma 

identificam-se erros de repetibilidade, pois, devido ao material ser fabricado com 

vários compostos, pode-se não ter 100% de homogeneidade em um mesmo lote de 

fabricação.  

Desta forma, a partir dos ensaios realizados e as avaliações de incerteza 

estimadas, percebe-se que os blocos intertravados manufaturados a partir de resíduo 

da indústria eletroeletrônica competem com os mesmos dispositivos fabricados em 

concreto, abrindo-se, assim, oportunidades comerciais, contribuindo com a Lei nº 

12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos com a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento desses resíduos, bem como a 
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disposição de rejeitos, contribuindo com pelo menos cinco dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU - ODS, implementados por todos os países do 

mundo até 2030. Com base nos ODS ONU (2015), cita-se os objetivos que podem ser 

impulsionados no Brasil com este projeto: 

- ODS 3: “Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 

contaminação e poluição do ar e água do solo.” 

- ODS 6: “Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 

reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente 

- ODS 9: “Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 

significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos 

desenvolvidos.” 

- ODS 12: “Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com 

os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes 

para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana 

e o meio ambiente.” 

- ODS 15: “Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de 

habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas.” 
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9. APÊNDICE 

9.1 Durômetro 

Durômetro de impacto tipo caneta da marca Time, modelo TH130, display 

digital, resolução 0,1 HRC, sem número de série, dureza máxima de medição 980 HV. 

Na Figura 72, imagem da calibração do durômetro feita em 10/2018 com validade até 

04/2020. 

 

 

Figura 72 - Certificado de calibração do durômetro (Do autor). 
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9.2 Paquímetro universal 

Paquímetro universal, resolução 0,05 mm, marca Mitutoyo, número de série 

10041849, capacidade de medição de 0 a 300 mm. Na Figura 73, imagem da 

calibração do paquímetro feita em 05/2019 com validade até 11/2020. 

 

Figura 73 - Certificado de calibração do paquímetro (Do autor). 

9.3 Micrômetro externo 

Micrômetro externo, resolução 0,001 mm, marca Mitutoyo, número de série 

110244480, capacidade de medição de 0 a 300 mm. Na Figura 74, imagem da 

calibração do paquímetro feita em 05/2019 com validade até 11/2020. 

 



 

186 

 

 

Figura 74 - Certificado de calibração do micrômetro (Do autor). 

 

 

 

 

 


