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A persistência é o caminho do êxito.  

Charles Chaplin 



RESUMO 

O atual panorama brasileiro, composto por políticas governamentais de incentivo à habitação, 

traz consigo a elevada geração de Resíduos de Construção e Demolição – RCD – no setor da 

construção civil, a qual é ocasionada, muitas vezes, pela utilização de mão de obra 

desqualificada e técnicas construtivas ultrapassadas. Buscando reverter essa situação, e 

principalmente mitigar os efeitos do descarte irregular desse material, técnicas de reutilização 

estão sendo aprimoradas para os RCD, dentre elas inclui-se a utilização de agregados 

reciclados desses resíduos como camada estrutural moderna e sustentável de pavimentos. 

Nesse enfoque, o presente trabalho buscou verificar os resultados obtidos pela adição de 5% 

de cal hidratada extra, utilizada como agente estabilizante no RCD. Foram realizados ensaios 

de granulometria, compactação, compressão simples e módulo de resiliência, com objetivo de 

avaliar as características mecânicas e o comportamento resiliente do material. Os parâmetros 

obtidos pelos ensaios nos corpos de prova, executados ao final de 7, 14, 28, 56 e 112 dias de 

cura, permitiram a avaliação de estruturas de pavimentos compostas com resíduos de 

construção e demolição estabilizados com cal em suas camadas inferiores, utilizando o 

método de dimensionamento racional de pavimentos, através do programa Everstress 5.0. As 

respostas estruturais fornecidas por esse programa foram analisadas com modelos de previsão 

de comportamento, permitindo a comparação da vida de fadiga de pavimentos compostos de 

RCD estabilizado com cal com alternativas de reciclagem já estudadas.  
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1 INTRODUÇÃO 

A estabilidade da política macroeconômica adotada no Brasil a partir da implantação do Plano 

Real propiciou o crescimento no setor da construção, apesar dos impactos negativos refletidos 

no país a partir das crises internacionais, e da lentidão na introdução de reformas estruturantes 

no ambiente microeconômico (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO, 2013). Importantes programas criados pelo governo alavancaram toda a 

cadeia produtiva, como, por exemplo, o “Minha Casa Minha Vida”, que visa diminuir o 

déficit habitacional entre as famílias de baixa renda, e o programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, composto por um conjunto de políticas planejadas que priorizam 

investimentos em infraestrutura. 

O aumento expressivo do número de obras a partir da década de 1990 mostrou que a 

qualificação da mão de obra adequada a essa escala de produção não acompanhou o 

crescimento do setor, fator importante para o uso eficiente das matérias-primas. Segundo 

Delongui (2012), o desperdício ocasionado nas várias etapas da construção civil, ou seja, a 

geração elevada – e indevida – das quantidades de resíduos, ocorre devido à problemática da 

mão de obra e dos métodos construtivos adotados. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), juntamente com a Resolução n. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama), atribui as responsabilidades por essas questões aos entes envolvidos na cadeia dos 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Muitas vezes os resíduos são abandonados 

clandestinamente em terrenos baldios, às margens de arroios e em áreas periféricas, 

contaminando o solo e obstruindo os sistemas de drenagem. Para Pinto (1999), o RCD 

também impacta indiretamente a saúde pública, pois como é gerado em volumes muito 

grandes, quando não recebem destinação adequada acabam por contribuir negativamente com 

problemas relacionados ao saneamento das áreas urbanas, constituindo um local propício para 

a proliferação de vetores de doenças. O problema do volume excessivo também contribui para 

a diminuição de espaço nos aterros licenciados, além de gerar elevados gastos de limpeza e 

remoção por parte dos municípios. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Agregados Reciclados Para uso em Pavimentação:  

Efeitos da Adição de Cal em Resíduos de Construção e Demolição 

15 

O RCD estudado é proveniente de uma Organização Não Governamental situada na Zona Sul 

de Porto Alegre. Em parceria com a Prefeitura Municipal, a ONG recebe material recolhido 

na cidade pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O material, constituído por 

resíduos de construção e demolição de composição mista, é recebido e estocado, até ser 

levado a uma esteira onde é feita a remoção de contaminantes, como madeira, gesso, vidro e 

materiais orgânicos. Em uma etapa posterior, o material é levado até um britador de 

mandíbulas, onde é feita a redução do seu tamanho. Após a britagem, o material é separado 

por peneiras, em função de seu diâmetro, e então estocado até ser utilizado como agregado na 

confecção de artefatos de concreto para pavimentação (blocos intertravados e meio-fio) e 

construção civil (blocos de vedação). Para este estudo, foram utilizados os materiais que 

passavam na malha de 50mm. 

Para que esse material seja adequadamente reinserido no ciclo produtivo, ele deve ser 

manipulado de forma a garantir um desempenho satisfatório, de acordo com a finalidade que 

lhe seja atribuída, pois a variabilidade da composição do RCD depende do tipo e da etapa da 

obra em que foi gerado. Dessa forma, a presente pesquisa visa caracterizar o RCD de 

composição mista, bem como analisar suas propriedades mecânicas quando adicionadas 

porcentagens de cal, de modo a observar possíveis melhoras no comportamento, em 

comparação às demais sem aglomerantes. Almeja-se que os resultados apresentados 

contribuam para inserir os agregados reciclados de RCD com insumo alternativo aos materiais 

tradicionais utilizados em pavimentação, bem como contribuir para mitigação dos impactos 

ambientais causados pela disposição final dos resíduos.  

Além desta introdução, capítulo 1, o trabalho apresenta no capítulo 2 as diretrizes da pesquisa. 

O capítulo apresenta questão de pesquisa, objetivos, pressupostos, premissa, delimitações, 

limitações e delineamento. O capítulo 3 aborda a temática dos resíduos de construção e 

demolição, apresentando um breve relato da regulamentação acerca dos resíduos, descrevendo 

as responsabilidades dos agentes envolvidos na cadeia de geração de resíduos e de como o 

assunto é tratado pela sociedade. 

No capítulo 4 são apresentadas as características e a situação do principal modal de transporte 

brasileiro, o transporte rodoviário. Nesse capítulo também são abordados aspectos 

relacionados à composição da estrutura dos pavimentos e é apresentado o método de 

dimensionamento mecanístico-empírico, que projeta estruturas de pavimento de múltiplas 
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camadas baseado em comportamento elástico. Também são descritas as especificações dos 

ensaios necessários para obtenção dos parâmetros dos materiais que compõe as camadas do 

pavimento. 

O capítulo 5 descreve os procedimentos realizados em laboratório, compreendendo a 

manipulação do material através dos ensaios de granulometria, compactação e moldagem dos 

corpos de prova para posterior realização dos ensaios de resistência à compressão simples e 

de módulo de resiliência. Os resultados dos ensaios realizados são expostos no capítulo 6. 

No capítulo 7 são avaliadas as estruturas de pavimentos. Primeiramente, utilizando o 

programa Everstress 5.0 que expõe os resultados das deflexões, tensões e deformações para 

diferentes estruturas projetadas. Após são apresentados os resultados das análises de 

comportamento das estruturas e a comparação com outro método de melhoramento do RCD. 

O capítulo 8, por fim, versa sobre as conclusões acerca do estudo desenvolvido. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: quais as diferenças de desempenho de um pavimento 

considerando o uso de RCD estabilizado com cal como camada suporte utilizando diferentes 

módulos de resiliência para o subleito e volume de tráfego como referência? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundário e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal do trabalho é a verificação dos resultados de parâmetros mecânicos do 

RCD estabilizado com cal, ambicionando a avaliação de seu uso em bases de pavimentos. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário do trabalho é a apresentação dos resultados de ensaios de determinação 

de parâmetros físicos de RCD estabilizado com cal em diversos tempos de cura. 
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2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que o RCD utilizado na pesquisa, proveniente de apenas uma 

usina de beneficiamento, foi adequadamente separado conforme a classificação de resíduos de 

Classe A e de acordo com a Resolução n. 307 do Conama. Ademais, as normas a seguir 

listadas são consideradas válidas para os ensaios realizados no material: 

a) DNIT 164/2013 – ME; 

b) DNER–ME 083/98; 

c) DNER–ME 201/94; 

d) DNIT 134/2010 – ME. 

2.4 PREMISSA 

O trabalho tem por premissa que os materiais desperdiçados nas obras, e aqueles provenientes 

da demolição de estruturas obsoletas, devem ser reinseridos no mercado como matéria-prima, 

aumentando, assim, o ciclo de vida dos materiais e evitando a degradação do meio ambiente.  

2.5 DELIMITAÇÃO 

A delimitação do tema do presente trabalho é a análise dos resíduos provenientes de apenas 

uma usina de beneficiamento, compondo apenas uma amostra. 

2.6 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) o tamanho único dos corpos de prova, de 10 x 20 cm, em função do 

funcionamento dos equipamentos utilizados nos laboratórios onde os ensaios 

foram realizados;  

b) utilizar a energia intermediária nos ensaios de compactação; 

c) emprego do software livre Evertstress 5.0 para análise do comportamento das 

camadas do pavimento; 

d) utilização de uma marca de cal hidratada extra como agente aglomerante; 
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e) emprego somente da proporção de 5% de peso de cal em relação ao peso de 

RCD; 

f) utilização dos modelos de desempenho da República Sul-Africana (SAPEM). 

2.7 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado através das etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1 e descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) definição do plano experimental; 

c) verificação dos equipamentos; 

d) realização dos ensaios; 

e) análise de resultados; 

f) dimensionamento por software; 

g) comparação dos resultados com dados da literatura; 

h) conclusões. 

 

O conhecimento sobre o assunto abordado é frequentemente enriquecido durante todo o 

andamento da pesquisa, com base nos estudos realizados por pesquisadores da área. À vista 

disso, a etapa de pesquisa bibliográfica tem como propósito suprir o projeto com 

conhecimentos teóricos e demais informações acerca da área de estudo. 

Na etapa de definição do plano experimental, foram estabelecidas as diretrizes e os métodos 

para que a pesquisa cumprisse seu objetivo principal, que é a geração de conhecimento com 

vistas à aplicação prática. O método mecanístico-empírico para o dimensionamento de 

pavimentos serve como balizador para o desenvolvimento do presente trabalho, visto que é 

uma metodologia alternativa ao método tradicional e tem se mostrado eficiente do ponto de 

vista técnico, já que dimensiona o pavimento de modo a garantir sua estabilidade ante a 

aplicação de cargas elevadas ou elevado número de repetições nos carregamentos. Dessa 

forma, considerando o RCD como um material granular, os ensaios executados para a 

caracterização do material foram os ensaios de granulometria e o ensaio de compactação. Para 

que as características mecânicas do material fossem definidas, foi realizado o ensaio de 

compressão simples. Um dos parâmetros de grande importância utilizado nesse modelo de 
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dimensionamento é módulo de resiliência, que permite avaliar a deformabilidade elástica do 

material. 

Figura 1 – Fluxograma das etapas de pesquisa 

 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Cumprida a etapa de definição dos ensaios, foram estabelecidos quais equipamentos seriam 

utilizados na pesquisa, assim como os laboratórios que disporiam dos recursos necessários. 

Isto posto, foi realizada a verificação dos equipamentos in loco para a definição das etapas 

da pesquisa e para a obtenção dos resultados dentro do cenário esperado. Para a caracterização 

do material foram realizados os ensaios de granulometria, dentro das instalações do 

Laboratório de Pavimentação (LAPAV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), utilizando um peneirador mecânico. O ensaio de compactação foi realizado no 
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Laboratório de Geotecnologia (Lageotec), também da UFRGS. O ensaio do módulo de 

resiliência, que determina a deformabilidade elástica do material mediante a aplicação de 

cargas repetidas, foi realizado no LAPAV. 

Os resultados dos ensaios executados serviram como parâmetro para o dimensionamento de 

bases de pavimentos utilizando o RCD como uma opção ecologicamente correta, utilizando o 

software Everstress 5.0, que expõe os resultados das deflexões, tensões e deformações para 

diferentes estruturas projetadas, para então realizar a comparação dos resultados das 

análises de comportamento das estruturas propostas com outro método de estabilização do 

RCD, para então tecer algumas conclusões acerca do assunto tratado. 
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3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Este capítulo descreve como a questão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) vem 

sendo abordada no Brasil, incluindo as diretrizes e as regulamentações do setor, o âmbito da 

geração e as necessidades da destinação ambientalmente adequada. 

3.1 REGULAMENTAÇÃO 

Considerando toda a cadeia produtiva, desde a extração da matéria-prima até a execução das 

obras, incluindo a produção e o transporte dos produtos, a construção civil é um dos principais 

setores da economia que consome matéria-prima e, consequentemente, um dos principais 

produtores de resíduos. A preocupação da sociedade com a geração dos resíduos aumentou na 

medida em que o crescimento das áreas urbanas tem provocado um volume cada vez maior de 

excessos, e as formas de descarte desses materiais são, na maioria das vezes, danosas ao meio 

ambiente. 

As soluções para os impactos ocasionados pelo desperdício de material dependem da 

articulação de todos os setores envolvidos. Segundo Agopyan e John (2011, p. 14): 

Esse processo é influenciado por normas técnicas, códigos de obra e planos diretores 

e ainda políticas públicas mais amplas, incluindo as fiscais. Todas essas etapas 

envolvem recursos ambientais, econômicos e têm impactos sociais que atingem a 

todos os cidadãos, empresas e órgãos governamentais, e não apenas aos seus 

usuários diretos. O aumento da sustentabilidade do setor depende de soluções em 

todos os níveis, articulados dentro de uma visão sistêmica. 

 

O tema passou a ser tratado com maior responsabilidade pelas partes envolvidas a partir da 

publicação da Resolução n. 307 do Conama, em 17 de julho de 2002. A Resolução 

“Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil.”. O objetivo é, então, proporcionar à sociedade os benefícios sociais, econômicos e 

ambientais que a gestão integrada dos resíduos oferece, como a redução de impactos 

ambientais, a produção e o uso de materiais provenientes de reciclagem, entre outros fatores 

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002). 
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Após alguns anos de discussões através de comissões, grupos de trabalho, seminários e 

diversos debates, no ano de 2007 o Poder Executivo apresentou o PL 1991 – Projeto de Lei da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 

2014), esse projeto procurou considerar níveis mais elevados de consumo que provocam uma 

série de impactos ambientais e sociais, incompatíveis com o modelo de desenvolvimento 

sustentável. O projeto considerou também as áreas inter-relacionadas com a temática do 

desenvolvimento sustentável, como as Políticas Nacionais de Meio Ambiente e de Educação 

Ambiental, entre outras. Em 03 de agosto de 2010 a Lei n. 12.305 foi publicada, instituindo a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, que aborda uma visão sistêmica sobre os 

resíduos gerados em toda sociedade. Em 23 de dezembro de 2010 foi publicado o Decreto n. 

7.404, que estabelece as normas para a execução da PNRS. Em 19 de janeiro de 2012 foi 

publicada a Resolução n. 448 do Conama, que alterou a Resolução n. 307 com vistas a 

adequações em função da promulgação da Lei n. 12.305/2010.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por meio da Comissão de Estudo 

Especial Temporária de Resíduos Sólidos, revisou a Norma Brasileira – NBR – 10.004, que 

teve sua primeira versão publicada em 1987. A versão atual foi publicada em 31 de maio de 

2004 e trata da classificação dos resíduos quanto aos seus potenciais de danos ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

Em 31 de agosto de 2004 a ABNT publicou a NBR 15.116, visando atender aos requisitos da 

Resolução n. 307. Essa norma foi elaborada por meio da Comissão de Agregado Reciclado de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil e trata da utilização destes em camadas de 

pavimentação, objeto deste estudo, e em preparo de concretos sem função estrutural. 

Esse conjunto de resoluções, normas e a legislação pertinente podem, portanto, incentivar a 

criação de tecnologias capazes de aumentar o ciclo de vida dos materiais, evitando a 

degradação do meio ambiente e promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável.  

O comportamento da população frente ao consumismo e à consequente geração de resíduos 

em geral são reflexos da educação e da cultura da população. O governo tem realizado 

esforços no sentido de promover a sustentabilidade, criando diversos dispositivos legais 

submetidos à sociedade; todavia, os hábitos de grande parte dos cidadãos ainda não se 

ajustaram de modo a permitir a sobrevivência consciente em um ambiente sustentável. 
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3.2 CLASSIFICAÇÃO DO RCD UTILIZADO 

Em função da variabilidade do material descartado nos canteiros de obras e nas demolições de 

estruturas obsoletas, o RCD deve ser classificado de acordo com os critérios descritos a 

seguir. O detalhamento da legislação tem foco no RCD e na sua utilização como agregado 

para a pavimentação, uma vez que o assunto é mais amplo e conta com outras normas e 

dispositivos para cada caso.   

Conforme a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010, p. 7), são “[...] resíduos da construção civil: os 

gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.”. De forma 

mais detalhada, a Resolução Conama n. 3071 classifica como Resíduos de Classe A aqueles 

provenientes de obras de construção, de demolição, de reformas e de reparos, tanto de 

edificações como de pavimentos e de outras modificações de infraestrutura, inclusive reparos 

em solos provenientes de terraplenagem (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 

2002). 

A classificação dos resíduos de acordo com a NBR 10.004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3-5) está expressa na figura 2. Os agregados que contêm 

as características necessárias para o estudo são provenientes dos resíduos da Classe II B, que 

são: 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 

ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 

destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor [...] 

Há que se destacar que, conforme Agopyan e John (2011, p. 77), é ambientalmente 

indispensável analisar a origem dos resíduos, pois podem ter sido contaminados através de 

processos industriais a que foram submetidos. 

 

 

                                                           
1 Alterada pela Resolução Conama n. 448/2012. 
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Figura 2 – Classificação dos resíduos segundo a NBR 10.004                                                                                                            

 

(fonte: adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 3) 

3.3 GERAÇÃO DO RCD 

Verifica-se pelas datas de edições e publicações da legislação e normatização que o tema 

referente aos resíduos sólidos urbanos, mais precisamente aos de construção e demolição, 

vem sendo tratado de forma mais racional nos últimos anos, embora estivesse presente há 

mais tempo na sociedade. Segundo Agopyan e John (2011, p. 16), nos países desenvolvidos a 

postura adotada pela construção civil para se tornar menos agressiva à natureza vem 

produzindo uma série de medidas consistentes obtidas através de estudos sistêmicos de toda a 

cadeia produtiva e dos resultados mensuráveis, como reciclagem e redução de perdas e de 

consumo de energia, importantes para a mudança do paradigma. 

Conforme Pinto (1999), nos tempos em que pouco se conhecia sobre a intensidade da geração 

de resíduos, os indicadores referentes aos índices de perda na construção civil eram medidos 

conforme o acúmulo de entulho aumentava nas obras e nos ambientes urbanos. Diversos 

estudos foram desenvolvidos nesta área, inclusive pela obrigatoriedade de tratamento 

instituída pela Lei n. 12.305/2010, no caso do Brasil. Hoje, diversos estudos e informações 

estão disponíveis sobre o assunto, confirmando a relevância do RCD perante os demais 

resíduos sólidos urbanos. 

Para Agopyan e John (2011, p. 15), vários fatores influenciam a geração de resíduos: 

As decisões de projeto, como localização das obras, a definição do produto a ser 

construído, o partido arquitetônico e a especificação de materiais e componentes, 

afetam diretamente o consumo de recursos naturais e de energia, bem como a 

otimização ou não da execução e o efeito global no seu entorno (corte, aterro, 

inundações, ventilação, insolação), sem falar nos impactos estéticos e urbanísticos 
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mais amplos. Os insumos empregados são, por si só, grandes consumidores de 

recursos naturais e de energia, mas também podem absorver e servir para a 

reciclagem de resíduos agroindustriais. 

 

Conforme a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2012, p. 28), “[...] a construção 

brasileira se desenvolveu utilizando intensivamente mão de obra sem qualificação e 

proveniente das parcelas mais pobres da população.”. A problemática da mão de obra torna-se 

um círculo vicioso, pois, conforme Delongui (2012, p. 22), “[...] ao visar maior lucratividade, 

[o setor] acaba empregando mão de obra desqualificada na tentativa de diminuir custos e encurtar 

prazos.”. O autor ainda afirma que “[...] tal fato, aliado ao desconhecimento da correta utilização 

de alguns materiais e a técnicas construtivas ultrapassadas, estimulam o consumo descomedido de 

matéria-prima.”. 

A mudança da cultura nas empresas construtoras pode aumentar a qualidade do seu produto 

na medida em que passem a investir em qualificação dessa mão de obra, o que reflete 

positivamente na redução das perdas de insumos em seus canteiros de obra, contribuindo, 

assim, para a melhoria do trabalho realizado. Segundo Pinto (1999), a competitividade no 

mercado da construção civil pode ser melhorada pelas empresas quando elas identificam seus 

valores e adotam posturas racionais no uso dos recursos não renováveis. A diminuição da 

geração de resíduos causada pela parcela de profissionais informais é um desafio, pois, 

conforme a CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (2012), esses 

trabalhadores não atuam em conformidade com as normas técnicas fundamentais para os 

processos construtivos seguros e eficientes, além de produzirem produtos com baixa 

durabilidade.  

As obras de reformas e demolições têm grande potencial de reutilização dos materiais. Em 

conformidade com Delongui (2012, p. 31), “[...] na fase de manutenção, a geração está 

associada a fatores como: defeitos (patologias), reformas ou componentes degradados, os 

quais necessitam substituição.”. Complementando a ideia, o autor afirma que a fase mais 

crítica de ocorrência de resíduos é na demolição. A falta da cultura de reciclagem, associada 

ao desconhecimento das potencialidades dos resíduos como material de construção, acaba 

descartando e desperdiçando essa matéria-prima. 

Para que a construção civil possa tornar seus processos sustentáveis, é fundamental a 

inovação tecnológica e o abandono dos métodos defasados. A diminuição da geração do RCD 
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pode ser alcançada com a promoção da industrialização no canteiro, o uso de novos materiais, 

o desenvolvimento de novos sistemas construtivos e com um maior destaque na elaboração e 

no desenvolvimento dos projetos. Alternativamente, Delongui (2012, p. 23) defende que “[...] 

é necessário investir em pesquisas que visam minimizar o impacto negativo dos RCC 

[Resíduos da Construção Civil] através da sua reciclagem e reutilização.”, como forma de 

reduzir o desperdício e aumentar a vida útil dos materiais. 

3.4 IMPACTOS DA DISPOSIÇÃO FINAL 

A mesma sociedade que produz tamanha quantidade de resíduos acaba sofrendo as 

consequências da irracionalidade do consumo de diversas maneiras e em todas as camadas 

sociais. O desperdício de recursos nas fases de projeto e construção causa o aumento do custo 

final das construções. Muitas vezes os resíduos são abandonados, clandestinamente, em 

terrenos baldios, às margens de arroios e em áreas periféricas, contaminando o solo e 

obstruindo os sistemas de drenagem. Para Pinto (1999), o RCD também impacta 

indiretamente a saúde pública, pois como é gerado em volumes muito grandes, quando não 

recebe destinação adequada acaba por contribuir negativamente com problemas relacionados 

ao saneamento das áreas urbanas, constituindo um local propício para a proliferação de 

vetores de doenças. O problema do volume excessivo também contribui para a diminuição de 

espaço nos aterros licenciados, além de gerar elevados gastos de limpeza e remoção por parte 

dos municípios. 

3.5 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Para Agopyan e John (2011, p. 23), “[...] não se pode discutir a sustentabilidade da 

Construção Civil, sem interferir em toda a cadeia produtiva que é complexa, pois envolve 

setores industriais tão díspares [...]”. São diversos os agentes envolvidos e, segundo a Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (2012), as diversas questões que constituem o problema 

dos resíduos devem ser debatidas de forma conjunta para que as soluções propostas atendam 

ao maior número possível de interessados.  
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De acordo com Careli (2008, p. 50), “[...] a classificação dos RCD considerando as 

oportunidades de valorização e de disposição ambientalmente compromissadas representa 

uma evolução, na medida em que aponta para a necessidade de segregar os resíduos na fonte, 

acondicionando-os de modo diferenciado.”. O autor ainda afirma que a cadeia produtiva se 

mobilizou e multiplicou as iniciativas para a implantação da gestão de resíduos nos canteiros 

de obra. A difusão dessa ideia entre os profissionais tem ocorrido por meio de guias, cursos, 

palestras, seminários e eventos variados, nos quais esses agentes têm buscado informações 

para viabilizar a implantação na prática. 

Conforme estabelecido pela PNRS, os municípios devem cumprir seus deveres 

administrativos, estruturando os planos de gestão dos resíduos sólidos e adotando as medidas 

de acordo com as diretrizes estabelecidas para o manejo e para a destinação sustentável do 

RCD. Esse aspecto, infelizmente, não está sendo atendido, pois 60,7 % dos municípios 

brasileiros descumprem a Lei (CANTO, 2014). 
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4 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

O início da história da pavimentação de rodovias para transporte rodoviário, no Brasil, data do 

século XIX, conforme a Confederação Nacional do Transporte et al. (2014, p. 9):  

A história do transporte rodoviário brasileiro, utilizando rodovias pavimentadas, teve 

início no ano de 1861 com a inauguração da primeira estrada de rodagem do Brasil, 

intitulada Estrada União Indústria, ligando o estado do Rio de Janeiro ao de Minas 

Gerais. Em meados dos anos 1940 as rodovias brasileiras pavimentadas contavam 

com singelos 423 km entre rodovias federais e estaduais.  

Ainda segundo a Confederação Nacional do Transporte et al. (2014), foi através do Decreto-

Lei nº 8.463/1945 que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER –  

conquistou autonomia técnica e financeira, fato que propiciou o crescimento da malha 

rodoviária, que contava em 1950 com 968 km, o dobro do ano em que o Decreto foi 

publicado. Outro fato importante para a fixação do modal foi a implantação da indústria 

automobilística no Brasil, incentivada pelos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek. A figura 3 demonstra o domínio do modal rodoviário frente aos demais modais 

de transporte no País, que atualmente figura entre os grandes produtores mundiais do setor, 

fruto do incentivo ao investimento e ao desenvolvimento tecnológico implantado pelos 

últimos governos. 

Figura 3 – Distribuição modal da matriz de transportes regionais de cargas em 2011  

 

(fonte: BRASIL, 2011, p. 11) 
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Consequentemente, o principal meio de transporte no Brasil, tanto de cargas como de pessoas, 

é o rodoviário. Embora o país tenha dimensões continentais, é comum o deslocamento de 

mercadorias em grandes distâncias utilizando esse meio. A figura 4 demonstra a divisão dos 

modais, considerando o total dos fluxos de transporte, conforme o último Relatório Executivo 

do Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, publicado no ano de 2011. 

4.1 A SITUAÇÃO DAS RODOVIAS 

Apesar da concentração do setor de transportes e logística estar voltada historicamente para as 

rodovias, a infraestrutura viária não acompanhou o crescimento da indústria automobilística. 

Segundo a Confederação Nacional do Transporte et al. (2014, p. 13), “[...] dada a importância 

do transporte rodoviário na movimentação de bens e pessoas no Brasil, são necessários 

investimentos contínuos visando à manutenção, à recuperação e à ampliação da malha 

rodoviária pavimentada brasileira.”. A figura 4 apresenta a situação atual das rodovias no 

Brasil. 

Figura 4 – Situação atual das rodovias no Brasil                                                                                                            

 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE et al., 2014, p. 10) 
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O panorama das rodovias apresentando pela figura 4, em conjunto com a situação do RCD 

gerado pela indústria da construção, oferecem um campo amplo para o estudo de novas 

tecnologias, podendo convergir para uma solução de ambos os problemas: reinserção de 

materiais, antes desperdiçados, como matéria-prima em uma área da engenharia que necessita 

de investimentos, buscando proporcionar ao usuário uma melhoria da qualidade dos 

pavimentos, fazendo isso de forma sustentável, sobretudo. 

4.2 ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006, p. 95), o 

pavimento de uma rodovia é a superestrutura construída após a terraplenagem constituída por 

um sistema de camadas de espessuras finitas, “[...] em que materiais de diferentes resistências 

e deformabilidades são colocadas em contato, resultando daí um elevado grau de 

complexidade no que respeita ao cálculo de tensões e deformações e atuantes nas mesmas 

resultantes das cargas impostas pelo tráfego.”. O DNIT ainda lista as principais atribuições de 

um pavimento: 

a) resistir a distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos do tráfego; 

b) melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e conforto; 

c) resistir aos esforços horizontais (desgaste), tomando mais durável a superfície de 

rolamento. 

 

O pavimento também deve resistir aos efeitos das mudanças climáticas e permitir o 

escoamento da água e, da mesma forma, garantir segurança e conforto aos usuários. 

Os pavimentos são classificados conforme os materiais constituintes e a disposição destes em 

três diferentes perfis, descritos a seguir: flexíveis, semirrígidos e rígidos. A figura 5 

caracteriza graficamente os tipos de estruturas em um pavimento. 

O pavimento flexível é “[...] aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica 

significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas 

aproximadamente equivalentes entre as camadas.”. O pavimento semirrígido “[...] caracteriza-

se por uma base cimentada por algum aglutinante com propriedades cimentícias como por 

exemplo, por uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica.”. O 
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pavimento rígido é “[...] aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação às 

camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões provenientes do 

carregamento aplicado.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2006, p. 95).  

Figura 5 – Estruturas em um pavimento, conforme sua classificação                                                                                                           

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

4.2.1 Subleito 

Conforme Senço (2007, p. 15), “Subleito é o terreno de fundação do pavimento.”; sendo a 

camada mais inferior, serve de suporte para as outras camadas. Para o Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (2006, p. 31), o dimensionamento do pavimento define as 

espessuras das camadas superiores de modo a evitar ou a reduzir as deformações plásticas do 

subleito sob a ação da carga no pavimento, limitando “[...] as tensões de cisalhamento no 

subleito a valores compatíveis com a resistência ao cisalhamento do solo.”. Complementando, 

Senço (2007, p. 14) afirma que “[...] sem rigorismo extremo, pode-se mencionar a regra de 

que subleito ruim e cargas pesadas levam a pavimentos espessos; subleito de boa qualidade, e 

cargas leves levam a pavimentos delgados.”. 
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4.2.2 Camada de regularização 

A camada de regularização, também chamada de preparo do subleito, é uma camada com 

espessura variável executada acima do subleito com a finalidade única de ajustá-lo transversal 

e longitudinalmente, de acordo com as especificações do projeto (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006). Assim, a regularização 

não é considerada uma camada do pavimento, apenas confere à superfície as características 

geométricas do pavimento acabado. Senço (2007) afirma que, como a execução dessa camada 

envolve volumes pequenos, os serviços de regularização são medidos por metro quadrado.  

4.2.3 Camada de reforço do subleito 

De acordo com Pinto e Preussler (2002, p. 13), “o reforço do subleito é a camada de espessura 

constante transversalmente e variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento 

do pavimento, [...] executada sobre o subleito regularizado.”.  

Para Senço (2007), essa camada é construída apenas quando necessário, ou seja, somente 

quando as características do material do subleito não oferecerem condições de suporte 

suficientes para as camadas superiores. O autor ainda afirma que essa camada “[...] é parte 

constituinte especificamente do pavimento e tem funções de complemento da sub-base que, 

por sua vez, tem funções de complemento da base.”. Como essa camada também resiste e 

distribui os esforços verticais, não deve ser associada à fundação, que absorve definitivamente 

todos os esforços. Portanto, as características tecnológicas da camada de reforço devem ser 

superiores às da regularização e inferiores às da sub-base. 

4.2.4 Camada de sub-base 

De acordo com Pinto e Preussler (2002, p. 13), “[...] a sub-base é uma camada situada entre o 

reforço ou regularização do subleito e a camada de base da estrutura de um pavimento.”. Essa 

camada é executada quando as camadas de regularização ou reforço do subleito não 

possuírem qualidade suficiente ou boa capacidade de suporte. Pinto e Preussler (2002, p. 14) 

ainda complementam dizendo que “[...] com relação à sua posição na estrutura do pavimento, 
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a sub-base é usualmente distinguida da camada de base pelas menores exigências em termos 

de resistência, plasticidade e graduação dos materiais que a constituem.”. 

A necessidade de execução da camada de sub-base advém do fato de os solos do subleito 

serem de baixa qualidade. Quando necessária essa camada, a definição das alternativas de 

projeto consideram a disponibilidade e o custo relativo dos materiais, que devem ser de boa 

qualidade e estarem disponíveis na região da construção. Para Pinto e Preussler (2002, p. 14), 

“[...] muitos materiais alternativos têm sido usados com sucesso. Experiências locais podem 

indicá-los, e, especial consideração pode ser dada a determinação da espessura mínima da 

base e revestimento em função do tipo de material que constitui a sub-base.”. Para a execução 

da sub-base normalmente são utilizados materiais granulares ou estabilizados. Além de sua 

função como camada estrutural, absorvendo e distribuindo as cargas provenientes das 

camadas superiores, Pinto e Preussler (2002, p. 14-15, grifo do autor) mencionam que a sub-

base tem algumas funções secundárias, tais como: 

a) prevenir a intrusão ou bombeamento do solo do subleito na base. O 

bombeamento contínuo de materiais ao subleito levará o pavimento à ruína [...]; 

b) prevenir o acúmulo de água livre no pavimento. Nesse caso, o material da sub-

base deve ter qualidades granulométricas drenantes, ou então deve-se prever a 

inclusão de dispositivos de drenagem tais como colchão drenante, drenos 

espinha-de-peixe, entre outros; 

c) proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados 

utilizados na fase da construção do pavimento. 

 

Nas estruturas de pavimentos rígidos, além das funções citadas acima, a sub-base evita os 

recalques diferenciais elevados em diferentes pontos da camada de revestimento, que acabam 

propagando trincas. 

4.2.5 Camada de Base 

A base de um pavimento é a camada delimitada superiormente pelo revestimento e 

inferiormente pela sub-base, quando existente, ou pelo subleito. Para Senço (2007, p. 17), a 

“[...] base é a camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-

los.”. Pinto e Preussler (2002, p. 15) complementam que a função da base é “[...] reduzir as 

tensões de compressão no subleito e na sub-base a níveis aceitáveis, ou seja, deve distribuir as 

cargas aplicadas na superfície do pavimento de modo a minimizar ou eliminar as deformações 
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de consolidação e cisalhamento no subleito e/ou na base.”. Pinto e Preussler (2002, p. 15) 

ainda citam outra função importante da base, que é a de “[...] garantir que a magnitude das 

tensões de flexão no revestimento não leve ao trincamento prematuro.”.  

Segundo Pinto e Preussler (2002, p. 15), “[...] as especificações para os materiais da camada 

de base, são em geral mais rigorosas do que para os materiais de sub-base, em termos de: 

resistência, plasticidade, graduação e durabilidade.”. O tipo de material utilizado e, 

consequentemente, o método de execução da camada de base, determinam sua classificação 

quanto à rigidez. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006, 

p. 96), as bases são classificadas como rígidas, flexíveis ou semirrígidas.  

4.2.5.1 Bases rígidas 

As bases rígidas são executadas com materiais tratados ou estabilizados, nas quais 

normalmente utiliza-se o cimento Portland como agente aglomerante. Como sugerem Pinto e 

Preussler (2002, p. 16), o uso de materiais tratados deve ser analisado economicamente, pois 

as “[...] vantagens econômicas podem resultar não somente no uso de agregados de baixo 

custo, como também na redução da espessura total da espessura do pavimento devido à 

inclusão de aglomerantes [...]”. 

Os tipos de bases rígidas definidos por Senço (2007, p. 23, grifo do autor) são apresentados a 

seguir: 

Concreto de cimento 

É uma mistura convenientemente dosada e uniformizada de agregados, areia, 

cimento e água nas dimensões previstas em projeto. E a base que mais se caracteriza 

como rígida [...]. 

Macadame de cimento 

É uma base construída com agregado — diâmetro máximo entre 50 mm e 90 mm — 

cujos vazios são preenchidos por um material de granulometria mais fina, o material 

de enchimento, misturado com cimento, para garantir, além do travamento das 

pedras, uma razoável ligação entre elas. 

Solo cimento 

É uma mistura de solo, cimento e água, em proporções convenientes e previamente 

determinadas que, convenientemente uniformizada e compactada, satisfaz as 

condições exigidas para funcionar como base de pavimento. 

[...] 
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4.2.5.2 Bases flexíveis 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006) faz uma distinção entre as 

bases flexíveis e semirrígidas. As camadas constituídas por materiais granulares, estabilizados 

granulometricamente pela compactação ou com adição de aglomerantes que apenas 

modifiquem a plasticidade e a sensibilidade à água, são consideradas flexíveis. As bases 

semirrígidas apresentam processos tecnológicos semelhantes às puramente granulares, 

diferindo apenas no fato de contarem com a adição de teores mais elevados de agentes 

aglomerantes que aumentam a rigidez do material. Os tipos de bases flexíveis definidos por 

Senço (2007, p. 24-26, grifo do autor) são apresentados a seguir: 

Base de solo estabilizado 

É uma camada construída com solo satisfazendo determinadas especificações – 

granulometria, limite de liquidez e índice de plasticidade – cuja estabilização pode 

ser conseguida de forma natural ou artificial. 

[...] 

Base de macadame hidráulico 

[...] O macadame hidráulico é uma variante do macadame original. Trata-se de uma 

base ou sub-base constituída de uma ou mais camadas de pedra britada, de 

fragmentos entrosados entre si e material de enchimento. Este último tem a função 

principal de travar o agregado graúdo e a função secundária de agir eventualmente 

como aglutinante. A introdução do material de enchimento nos vazios do agregado 

graúdo é feita com o auxílio de água, justificando o nome de macadame hidráulico. 

Base de brita graduada 

Trata-se de um tipo de base que ganhou a preferência entre as bases de pedra. É 

resultante da mistura, feita em usinas de agregado previamente dosado, contendo 

inclusive material de enchimento, água e, eventualmente, cimento. Guardadas as 

proporções, principalmente quanto à granulometria dos materiais, é uma base que 

substituiu o macadame hidráulico, com grandes vantagens no que concerne ao 

processo de construção. 

Base de macadame betuminoso 

[...] Consiste na superposição de camadas de agregados interligadas por pinturas de 

material betuminoso. É chamada também de base negra, sendo que o número de 

camadas depende da espessura estabelecida em projeto. Os agregados utilizados têm 

granulometria que corresponde a uma relação de diâmetro de baixo para cima, 

podendo, inclusive, chegar- se ao nível final superior com granulometria própria de 

camada de revestimento. 

Bases de paralelepípedo e de alvenaria poliédrica (por aproveitamento) 

São incluídas, ainda, entre as bases flexíveis as bases de paralelepípedos e de 

alvenaria poliédrica. Como base, correspondem a leitos de antigas estradas que, com 

a maior velocidade atingida pelos veículos, deixaram de apresentar interesse, dada 

principalmente a trepidação e a alta sonoridade que provocam. Esses antigos 
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revestimentos passaram a ser recapeados com misturas betuminosas, o que justifica 

a inclusão dessas camadas entre as bases flexíveis, por aproveitamento. 

 

O agregado reciclado proveniente do RCD será devidamente ensaiado de modo a caracterizá-

lo mecanicamente, inserindo-o no contexto da pavimentação como material alternativo aos 

materiais tradicionais utilizados no projeto e na execução das bases e das sub-bases.  

4.2.6 Camada de Revestimento 

O revestimento, por ser a última camada do pavimento, é a única camada perceptível ao 

usuário da via. Conforme Bernucci et al. (2008, p. 157) “[...] o revestimento [é] a camada que 

se destina a receber a carga dos veículos e mais diretamente a ação climática.”, portanto, 

impermeabiliza a estrutura e melhora as condições de rolamento em relação ao conforto e à 

segurança do utente. Além disso, o autor ainda destaca que a camada de revestimento confere 

ao pavimento “[...] flexibilidade, estabilidade, durabilidade, resistência à derrapagem, 

resistência à fadiga e ao trincamento térmico, de acordo com o clima e o tráfego previstos 

para o local.” (BERNUCCI et al., 2008, p. 157).  

A definição de revestimentos rígidos, segundo Senço (2007, p. 26-27, grifo do autor), é 

apresentada a seguir: 

Revestimentos rígidos 

Os materiais constituintes são os mesmos das bases rígidas, com condições de 

resistir aos esforços horizontais e distribuir esforços verticais à sub-base.  

No caso dos paralelepípedos rejuntados com cimento, a tomada das juntas é feita 

com argamassa de cimento e areia, o que dá ao conjunto alguma rigidez, justificando 

a classificação.  

O revestimento rígido por excelência, no entanto, é o revestimento de concreto de 

cimento. Executado em vias de importância, nos primeiros tempos da pavimentação 

entre nós, viu-se inteiramente eliminado dos projetos pela utilização dos 

revestimentos flexíveis. As circunstâncias do momento exigem o retorno à utilização 

desses revestimentos rígidos, pelo menos como um concorrente das misturas 

betuminosas. O uso do óleo combustível para o aquecimento dos fornos para a 

produção do cimento implica, realmente, um consumo maior desse óleo, mas esse 

consumo extra será perfeitamente justificado pela economia obtida na redução do 

petróleo de base asfáltica. 
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Os revestimentos flexíveis são constituídos por agregados e materiais betuminosos, ou, nas 

vias urbanas, por calçamento. A partir dos aspectos trazidos por Senço (2007), o pavimento 

flexível tem merecido a preferência dos projetistas e dos construtores no Brasil. 

4.3 MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO MECANÍSTICO-EMPÍRICO 

O Brasil ainda utiliza um método de dimensionamento de pavimentos que visa à proteção do 

subleito contra a geração de deformações plásticas excessivas durante o período do projeto 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006, p. 

150). No entanto, Franco (2007, p. 2) diz que esse método se baseia “[...] em regras 

desenvolvidas a partir de observações e experiência com certos tipos de pavimentos, para 

certos tipos de materiais de pavimentação e para condições específicas de clima, que não 

necessariamente são as da região do projeto em questão.”. Sendo assim, os pavimentos podem 

não ser dimensionados da forma mais racional, limitando o uso desse método empírico a 

outras condições senão aquelas para as quais foi desenvolvido. 

Os projetos de pavimentação são melhorados do ponto de vista estrutural, quando utilizado o 

método mecanístico-empírico. Novos materiais podem ser utilizados nos projetos a partir do 

conhecimento de suas características mecânicas, assim como se torna possível empregar uma 

modelagem que considere as condições ambientais e de tráfego específicas para um 

determinado projeto (FRANCO, 2007). O autor ainda afirma que a pesquisa e o 

desenvolvimento de métodos de dimensionamento têm contribuído significativamente para o 

avanço tecnológico, tanto no Brasil quanto no exterior. 

De acordo com Medina e Motta (2005, p. 363), o dimensionamento de um pavimento envolve 

diversos fatores: 

A modelagem de uma estrutura de pavimento é complexa devido à grande variação 

das características físicas dos materiais envolvidos, à difícil previsão do 

carregamento a que a estrutura estará de fato submetida ao longo de sua vida útil e 

ainda à ação dos fatores climáticos no comportamento e nas características dos 

materiais componentes da estrutura.  

Quando um pavimento é bem dimensionado, Franco (2007) afirma que, mesmo mediante a 

repetição da passagem dos veículos sobre ele, a durabilidade da estrutura durante o período de 

vida do projeto é assegurada. As avarias decorrentes da repetição podem ser evitadas quando 
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as espessuras e as características de cada material são compatibilizadas entre si. De acordo 

com Medina e Motta (2005), para o dimensionamento de pavimentos novos, o efeito dos 

mecanismos de degradação devem ser considerados: fadiga das camadas de maior rigidez, 

deformação permanente acumulada e ruptura plástica. 

A figura 6 ilustra uma ocorrência de aplicação de uma carga sobre um pavimento e as 

respostas estruturais (tensões, deformações e deslocamentos) do pavimento devido à essas 

cargas do tráfego. A análise mecanística determina os valores dessas respostas e verifica o 

número de solicitações que levam à sua falha estrutural. Conforme Franco (2007, p. 23), “a 

estrutura de um pavimento asfáltico é representada por um meio estratificado, submetido a um 

carregamento superficial distribuído em uma área circular, podendo ser modelada por meio da 

Teoria da Elasticidade.”. 

O método empírico-mecanicista foi desenvolvido e largamente utilizado na República Sul-

Africana. Para Lovato (2004, p. 40), a semelhança dos materiais disponíveis, das 

características das estruturas dos pavimentos e das condições climáticas daquele País com o 

Brasil, confere ao método a condição de “[...] ferramenta com grande potencial para o 

dimensionamento de pavimentos com camadas de solo estabilizado.”. 

Figura 6 – Tensões nas camadas de um pavimento                                                                                                            

 

 (fonte: MEDINA; MOTTA, 2005, p. 13) 
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4.3.1 Materiais 

A proposta deste trabalho é apontar uma alternativa ao uso dos materiais já consagrados na 

execução de pavimentos, evitando assim os impactos ambientais inerentes à extração da 

matéria prima e também à deposição do RCD. Para que esse material seja adequadamente 

reinserido no ciclo produtivo, ele deve ser manipulado de forma a garantir um desempenho 

satisfatório de acordo com a finalidade que lhe seja atribuída. Dessa forma, a presente 

pesquisa visa caracterizar RCD de composição mista, bem como analisar suas propriedades 

mecânicas quando adicionado 5% de cal, de modo a observar possíveis melhoras no 

comportamento, em comparação às demais sem aglomerantes.  

Nos EUA, um dos pioneiros na estabilização de solos com cal, o Texas Highway Department 

foi o responsável pelos primeiros estudos, nos anos seguintes à segunda guerra mundial, tendo 

esse método sido avaliado e utilizado em diversos países desde então. Pode se configurar 

como uma vantagem a utilização da cal hidratada na estabilização de solos, ou RCD neste 

caso, comparando-se com o uso de outros materiais nobres para a pavimentação que podem 

assumir um custo mais elevado ou encontrar-se a grandes distâncias de transporte.  

A cal utilizada nesta pesquisa foi processada no Município de Caçapava do Sul, um dos 

maiores exploradores de jazidas calcárias no Rio Grande do Sul. De acordo com Taborda 

(2012), as jazidas economicamente exploráveis estão normalmente associadas tanto a rochas 

Pré-Cambrianas como Paleozoicas e constituem os calcários metamórficos. Petrograficamente 

classificam-se na sua maior parte como mármores. Do ponto de vista químico, os calcários 

metamórficos são predominantemente dolomíticos-calcíticos e dolomitos. O autor ainda 

afirma que os calcários do Rio Grande do Sul são predominantemente dolomitos-calcitos e 

dolomitos, portanto as cales são ricas em Óxido de Magnésio (MgO). As poucas ocorrências 

de calcários puros existentes se dão principalmente nos municípios de Pedro Osório, Arroio 

Grande e São Gabriel, sendo absorvidas pelas fábricas de cimento. O caráter dolomítico da cal 

(tipo extra) utilizada neste estudo foi constatada através do certificado de análise emitido pela 

empresa Mineração Monego Ltda, o qual demonstra os teores de Óxido de Cálcio (CaO) e de 

Óxido de Magnésio (MgO) na ordem de 45,96% e 26,08 %, respectivamente, conforme o 

certificado de análise presente no apêndice 1. 

A cal virgem ou cal ordinária é um produto composto predominantemente por óxido de cálcio 

e óxido de magnésio, resultante da calcinação (queima), em temperatura próxima aquela de 
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fusão de calcários, calcários magnesianos e dolomitos, variando em torno de 900 a 1200 °C. 

Através de processos de imersão ou suspensão em água da cal virgem, obtém-se a cal 

hidratada (Ca(OH)2). Essa reação de hidratação da cal viva é exotérmica, com grande 

liberação de calor, motivo pelo qual normalmente não é utilizada em campo, devido aos riscos 

que os trabalhadores ficam expostos. 

Existem alguns fatores que podem alterar os resultados da estabilização dos solos ou 

agregados. Segundo Pinto (1971), as principais considerações no trabalho sobre o 

comportamento dos materiais submetidos a processos de estabilização se referem ao tipo da 

cal utilizada, tipo do solo, as proporções de cal, as relações entre umidade, densidade e 

resistência, efeitos da energia de compactação, da temperatura de cura, da demora da 

compactação após umedecimento da mistura, da adição de aditivos químicos congelamento e 

degelo. Dessa forma, todos os procedimentos realizados neste estudo seguiram o mesmo 

padrão, procurando avaliar apenas os efeitos que a cal exerce no RCD. 

4.3.2 Ensaios laboratoriais de caracterização 

Para obtenção dos parâmetros necessários ao dimensionamento pelo método mecanístico-

empírico e conseguinte compreensão sobre o comportamento do RCD estabilizado com cal, 

foram observados os critérios dispostos na normatização dos ensaios descritos a seguir. 

4.3.2.1 Ensaio de Granulometria 

Através do ensaio de granulometria determina-se a percentagem em peso que cada faixa 

especificada de tamanho de partículas representa na massa total ensaiada. Através dos 

resultados obtidos desse ensaio é possível a construção da curva de distribuição 

granulométrica. Segundo Senço (2007, p. 88), “As curvas granulométricas podem apresentar 

diversas formas, as quais identificam não só prováveis aplicações, mas também o 

comportamento das camadas com elas construídas, inclusive em misturas com aglutinantes.”. 

A Norma DNER–ME 083 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 

RODAGEM, 1998), prescreve os procedimentos para determinação da composição 

granulométrica de agregados por peneiramento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
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A Norma DNIT 141/2010-ES (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 

DE TRANSPORTES, 2010), define como estabilização granulométrica processo de melhoria 

da capacidade resistente de materiais, mediante emprego de energia de compactação 

adequada. Um requisito importante para que a estabilização granulométrica seja eficiente é a 

granulometria do material, que deve apresentar uma com curva granulométrica bem graduada 

e contínua, com finos suficientes para preencher os vazios deixados pelas partículas maiores. 

A tabela 1 apresenta as faixas granulométricas para materiais granulares a serem utilizados em 

bases e sub-bases de pavimentos, em função do volume de tráfego.  

Tabela 1 – Composição das faixas granulométricas em função do volume de tráfego 

Tipos Para N > 5x106 Para N ≤ 5x106 Tolerâncias 
da faixa         

de projeto 
Peneiras A B C D E F 

  % em peso passando 

2" 100 100 - - - - ± 7 

1" - 75-90 100 100 100 100 ± 7 

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 

n. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 ± 5 

n. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 

n. 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 

n. 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ± 2 

(fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA  

DE TRANSPORTES, 2010b, p. 3) 

4.3.2.2 Compactação 

A compactação é outro método de estabilização de solos, através da aplicação de energia 

(impacto, vibração, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um aumento 

de seu peso específico e resistência ao cisalhamento, além da diminuição do índice de vazios, 

permeabilidade e compressibilidade. Através do ensaio de compactação é possível obter a 

correlação entre o teor de umidade e o peso específico seco de um solo quando compactado 

com determinada energia. O ensaio busca relacionar diferentes teores de umidade com a 

massa específica aparente seca do material, identificando então a umidade ótima, na qual o 

solo atinge a maior massa especifica aparente seca (compactação máxima). 
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O ensaio mais comum é o de Proctor (Normal, Intermediário ou Modificado), que é realizado 

através de sucessivos impactos de um soquete padronizado na amostra, regido no Brasil 

conforme a Norma DNIT 164/2013-ME, que define sua metodologia. 

4.3.3 Ensaio de resistência mecânica – compressão simples 

A resistência mecânica dos materiais empregados na pavimentação também serve como 

referência para a definição do seu uso como camadas de suporte dos pavimentos. Este ensaio 

tem como objetivo determinar a resistência à compressão simples mediante aplicação de um 

carregamento axial σ1, sem confinamento lateral, isto é, σ3=0. Assim, a resistência à 

compressão é o valor da carga máxima de ruptura do material. A metodologia de execução do 

ensaio é descrita pela NBR 12.025/2012. 

4.3.4 Ensaio de comportamento resiliente 

O parâmetro denominado Módulo de Resiliência é fundamental para caracterização dos materiais 

constituintes das camadas de um pavimento, dentro das metodologias modernas de 

dimensionamento de pavimentos. O comportamento resiliente de um material ocorre no estado em 

que todas as deformações sofridas pelo mesmo são recuperáveis instantaneamente após aplicação 

de cargas repetidas. Segundo Bernucci et al. (2008, p. 291), Francis Hveem foi o pioneiro na 

realização de estudos que comparavam as deformações recuperáveis com as fissuras surgidas 

nos revestimentos asfálticos, definindo então como resiliência a energia armazenada em um 

corpo deformado elasticamente, completamente devolvida quando cessadas as tensões 

causadoras das deformações. Esse fenômeno foi investigado inicialmente nos pavimentos 

flexíveis que rompiam após um pequeno número de solicitações. Dessa forma, concluiu-se 

que o adequado dimensionamento para evitar as deformações permanentes não impede as 

rupturas da camada asfáltica por fadiga.  

O procedimento para realização do ensaio é definido pela Norma DNIT 134/2010-ME e a 

metodologia é descrita no capítulo 5. 
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5 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo são apresentados os ensaios realizados para avaliação das características e 

comportamento do RCD estabilizado com cal. 

5.1 GRANULOMETRIA 

Na preparação do material deve-se levar em consideração uma série de fatores que 

influenciam a credibilidade dos resultados obtidos. A representatividade da amostra é um dos 

parâmetros a ser controlado, ou seja, a amostra que será utilizada para análise deverá conter 

todos elementos contidos na amostra principal. Para isso, há necessidade de uma boa 

homogeneização e de alguns cuidados na etapa de amostragem.  

Para materiais como o RCD, em função da variabilidade de elementos que geralmente estão 

presentes, o processo de quarteamento é necessário para minimizar a as diferenças de 

composição do material. Além disso, esse processo procura reduzir a amostra a pequenas 

porções representativas da amostra inicial. Para a realização desta etapa foi utilizado um 

quarteador tipo Jones, constituído por uma série de calhas inclinadas, ora para um lado, ora 

para o outro. O princípio é de que um quarto da amostra deve ser representativo do total, 

então a amostra é separada em quatro unidades, sendo que duas são usadas e as outras duas 

descartadas. As duas unidades restantes são misturadas e reduzidas ainda mais da mesma 

forma, até obter-se um quarto da amostra.  

A etapa seguinte consiste no processo de secagem do material na estufa e se faz necessário 

para a retirada, por evaporação, da água retida fisicamente e que não faz parte da composição 

química do material. Essa água encontra-se adsorvida nos poros, interstícios, capilares e/ou 

aprisionada no material na forma de umidade. A secagem do RCD foi realizada no 

Laboratório de Pavimentação – LAPAV / UFRGS, obedecendo aos requisitos da Norma 

Rodoviária DNER-ME 083/98, que estabelece em (110 ±5) oC a temperatura da estufa. O 

período de atuação da estufa foi de 24 horas. 
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O peneirador mecânico ilustrado pela figura 7 foi utilizado posteriormente à secagem na 

estufa e esfriamento à temperatura ambiente do RCD, e consistiu em condicionar o material 

seco sobre o peneirador vibratório, para classificação granulométrica por gravidade. Foram 

utilizadas as peneiras 1”, 3/4”, 3/8”, n. 4, n. 10, n. 40, n. 200 e o fundo, que coleta o restante 

do material passante, dando origem ao material ilustrado no apêndice 2. 

Figura 7 – Peneirador mecânico                                                                                                            

 

(fonte: acervo do autor) 

5.2 COMPACTAÇÃO 

Para que o ensaio de compactação fosse realizado, inicialmente foi definido um intervalo para 

a composição granulométrica do RCD. Dessa forma, foi adotada a Faixa B de composição 

granulométrica constantes na Norma DNIT 141/2010 – Pavimentação – Base estabilizada 

granulometricamente – Especificação de serviço, considerando um número N de tráfego 

maior que 5x106. Foi adotada uma dosagem de RCD que compreendesse esses limites 

estabelecidos para então realizar o ensaio de compactação.  

Os procedimentos adotados no ensaio estão descritos a seguir: 
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a) adiciona-se água à amostra até se verificar consistência, atentando para uma 

perfeita homogeneização da amostra;  

b) compacta-se a amostra no molde cilíndrico em 5 camadas iguais, aplicando-se 

em cada uma delas 26 golpes distribuídos uniformemente sobre a superfície da 

camada, com o soquete caindo de 45,72 cm;  

c) remove-se o colarinho e a base, aplaina-se a superfície do material à altura do 

molde e pesa-se o conjunto cilindro + solo úmido compactado;  

d) retira-se a amostra do molde com auxílio do extrator, e partindo-a ao meio, 

coleta-se uma pequena quantidade para a determinação da umidade;  

e) pesa-se essa pequena quantidade de solo úmido, que imediatamente vai à estufa 

para secagem; 

f) após 24 horas, pesa-se novamente o material que foi levado à estufa; 

g) todos dados coletados durante o ensaio são processados para determinação do 

teor de umidade ótimo do material. 

 

Ao total foram moldados 6 cilindros para a dosagem supracitada adicionando 5% de cal. 

Inicialmente, o teor de umidade foi de 14% sendo acrescido a cada novo ensaio em 1%. A 

exsudação ficou clara ao final do ensaio, conforme mostra a figura 8, evidenciando a 

saturação do material. Ressalta-se que a análise da absorção de água no RCD não foi realizada 

para este trabalho em tela, embora se recomende essa avaliação para entender o 

comportamento dos RCD nos estudos de dosagem, comparando e avaliando as implicações da 

absorção para processo de compactação, seja com o agregado pré-umedecido ou com o 

umedecimento do agregado seco, caso abordado nesse estudo. 

Figura 8 – Exsudação no ensaio de compactação                                                                                                            

 

(fonte: acervo do autor) 
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Da relação entre o peso do material úmido e o peso do material seco obteve-se a umidade (ω). 

Em função do peso do material e volume do cilindro, obteve-se o peso especifico do material 

compactado (γ) e em função de sua umidade o peso específico aparente seco (γd).  

5.3 MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA 

Após o ensaio de compactação utilizou-se um cilindro tripartido metálico (figura 9) para 

moldagem dos corpos de prova na respectiva umidade ótima e peso específico aparente seco 

máximo. Para isso, o material foi compactado em 5 camadas de igual peso, com energia 

intermediária, até se atingir a densidade desejada. Devido à fragilidade dos corpos de prova 

logo após a moldagem, foi utilizada uma membrana de látex no intuito de manter os CPs 

intactos durante a desmontagem do cilindro, além de evitar possíveis perdas de água. 

Figura 9 – Cilindro tripartido em montagem                                                                                                            

 

(fonte: acervo do autor) 

Cada corpo de prova foi dosado granulometricamente de acordo com o procedimento já 

descrito no item que trata sobre a compactação. A mistura do agente aglomerante ocorreu 
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imediatamente antes da adição da água, para assegurar que não houvesse reação de 

cimentação antes do tempo desejado. 

5.3.1 Procedimento de cura  

Como as reações pozolânicas desenvolvidas pela Cal desenvolverem-se durante períodos mais 

prolongados, o tempo de cura dos corpos de prova foi extenso. Dessa forma, procurou-se 

garantir condições específicas como a temperatura (23 ±2) oC e umidade do ar (>95%) 

constantes, as quais todos os corpos de prova estivessem sujeitos. Dessa forma, 

imediatamente após a moldagem, todos os corpos de prova foram armazenados na Câmara 

Úmida do Leme, como demonstra a figura 10, que atende os critérios da NBR 9.479/2006 – 

Câmaras úmidas e tanques para cura de corpos de prova de argamassa e concreto. 

Figura 10 – Câmara úmida                                                                                                            

 

(fonte: acervo do autor) 
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5.4 ENSAIO DE RESISTENCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

Buscando avaliar se a adição de cal aos RCD proporcionou um ganho de resistência ao longo 

do tempo, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão simples conforme a 

NBR 12.025 (ABNT, 2012).  

Para cada tempo de cura foram ensaiados 3 corpos de prova, nos equipamentos do Leme, 

ilustrados na figura 11, onde se observa o equipamento de leitura a esquerda e a prensa 

hidráulica a direita. 

Figura 11 – Equipamento de ensaio de RCS                                                                                                            

 

(fonte: acervo do autor) 

Primeiramente foi realizada a ciclagem, procedimento necessário para verificação da prensa. 

Logo após, o corpo de prova foi colocado sobre o prato inferior da prensa, de tal maneira que 

o eixo vertical do corpo de prova ficasse centralizado no equipamento. Outro cuidado 

necessário é quanto às bases dos corpos de prova, que devem ser verificadas quanto ao 

nivelamento e horizontalidade. O carregamento foi então iniciado, de forma continua e sem 

choques durante todo o decorrer do ensaio. Para este estudo, o equipamento foi ajustado para 

a velocidade de aplicação de carga controlada e constante de 0,14 MPa/s, com carregamento 

máximo de 12 MPa.  
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A figura 12 demonstra um corpo de prova antes e após a aplicação do carregamento. Foram 

anotadas as cargas máximas atingidas em cada ensaio, sendo a área dos corpos de prova 

conhecida, então a determinação da RCS é determinada pela fórmula 1. 

R = F / A (fórmula 1) 

Sendo: 

R = resistência à compressão simples; 

F = força máxima atingida; 

A = área do corpo de prova. 

Figura 12 – Corpos de prova antes e depois do ensaio de RCS                                                                                                            

  

(fonte: acervo do autor) 

5.5 ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

O módulo de resiliência caracteriza os materiais que compõe o pavimento sob várias 

condições, como o teor de umidade, a densidade e os estados de tensões, simulando as 

condições de campo. O ensaio de compressão triaxial de carregamento repetido realizado no 

LAPAV, no equipamento representado pela figura 13 forneceu o módulo de resiliência de 
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cada corpo de prova, que é função da tensão de desvio σd com a deformação específica axial 

recuperável εr, de acordo com a fórmula 2. 

MR = σd / εr (fórmula 2) 

Sendo: 

MR = módulo de deformação resiliente (kPa); 

σd = tensão de desvio aplicada repetidamente; 

εr = deformação recuperável. 

Figura 13 – Câmara triaxial e equipamento de aquisição de dados                                                                                                             

 

(fonte: acervo do autor) 

A partir dos resultados provenientes do ensaio de 21 corpos de prova, foi desenvolvido o 

modelo MR-θ, conforme as fórmulas 3 a 5. Esse modelo permite a identificação dos 

coeficientes k1 e k2, utilizados no dimensionamento com o programa Everstress 5.0. 

Mr = k1* (θ /Patm)k2 (fórmula 3) 
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θ = 3* σ3 + σd (fórmula 4) 

σd = σ1 – σ3 (fórmula 5) 

Sendo: 

Mr = módulo de deformação resiliente (kPa); 

σd = tensão de desvio aplicada repetidamente; 

σ1 = tensão principal; 

σ3 = tensão confinante; 

k1 e k2 = parâmetros estatísticos do modelo; 

Patm = pressão atmosférica da região do estudo. 

 

A primeira fase do ensaio de determinação do módulo de resiliência é denominada 

acondicionamento, na qual aplica-se uma sequência de carregamentos dinâmicos com a 

finalidade de eliminar as grandes deformações permanentes que ocorrem nas primeiras 

aplicações de tensão desvio e de reduzir o efeito da história de tensões no valor do módulo de 

resiliência. São aplicados 3 pares de tensões com 200 repetições cada, com frequência de 1 Hz  

(60 ciclos por segundo) e duração de 0,1 segundo. 

Na segunda fase, o ensaio propriamente dito, são aplicados 18 pares de tensões confinantes e 

verticais, com duração de 4200 ciclos ao todo. A tabela 2 apresenta a sequencia de tensões 

aplicadas como na figura 14, para determinação do módulo de resiliência.  
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Figura 14 – Câmara triaxial e tensões atuantes                                                                                                             

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 2 – Sequencia de tensões para determinação do módulo de resiliência 

 

(fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA  

DE TRANSPORTES, 2010a, p.4) 
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados, que serão utilizados 

posteriormente utilizados no dimensionamento de um pavimento contendo o RCD como 

camada suporte, através do programa Everstress 5.0. 

6.1 CURVA GRANULOMÉTRICA 

A curva granulométrica adotada para dosagem dos corpos de prova é demonstrada pela figura 

15, podendo ser definida como bem graduada e contínua, com finos suficientes para preencher 

os vazios deixados pelas partículas maiores, requisito importante para que a estabilização 

granulométrica seja eficiente. 

Figura 15 – Composição Granulométrica dos RCD entre os limites da Faixa B da 

Norma DNIT 141/2010                                                                                                              

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

A quantidade de material retido em cada peneira e que compõe a granulometria da figura 15 é 

demonstrada na tabela 3. 

% Limites DNIT 
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Tabela 3 – Composição da curva granulométrica 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.2 CURVA DE COMPACTAÇÃO 

A curva de compactação do RCD com adição de 5% de cal pode ser observada na figura 16, a 

qual demonstra a variação no peso específico aparente seco (γd) com a variação da umidade 

(ω). Os parâmetros obtidos neste ensaio foram o peso específico aparente seco (γd) na ordem 

de 1,74 g/cm3 para a respectiva umidade ótima (ωo) de 16,2%. 

Figura 16 – Curva de compactação                                                                                                              

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

 

γd máx. 

ωo 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Douglas Rutzen. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015  

56 

6.3 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES 

Para execução dos ensaios de resistência à compressão simples (RCS), foram moldados 15 

corpos de prova, descritos na tabela 4. No momento da moldagem foram aferidos os pesos 

líquidos dos corpos de prova como controle de qualidade, para posterior verificação dos pesos 

específicos individuais, dada a heterogeneidade do RCD. A média, em massa de material, dos 

corpos de prova moldados foi de 3.171,9 gramas, com desvio padrão de 18,11 gramas. Em 

função da variabilidade de materiais presentes no RCD, que pode ser composto de pedaços de 

concreto até fragmentos de solo (pesos específicos diferentes), considerou-se como aceitável 

essas diferenças percebidas. Consequentemente, as diferenças no peso específico natural (γn) 

também são percebidas.  

Tabela 4 – Resultados da moldagem e ensaio RCS 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Importante salientar que os procedimentos para moldagem de todos os corpos de prova foram 

executados da mesma forma, minimizando efeitos externos ao material em si. O ganho de 

RCS no RCD cimentado com cal já é verificado aos sete dias de cura, passado de 0,1 MPa 

(RCD in natura logo após moldagem, segundo Matuella (2014)) para 1,25 MPa. Verifica-se 

um ganho de RCS contínuo com o tempo, conforme indicado na figura 17. A taxa de ganho 

(razão entre a RCS avaliada em dois tempos de cura) é maior para idades prematuras, 
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comparando-se às idades mais avançadas. De qualquer forma, a declividade da curva de ajuste 

da RCS aponta para ganhos adicionais de resistência além dos 112 dias ensaiados, porém em 

menores taxas, demonstrando que as reações alcalinas são de longo prazo e ocorrem enquanto 

houver cal disponível. 

Figura 17 – Evolução da resistência com o tempo de cura                                                                                                  

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.4 COMPORTAMENTO RESILIENTE 

O ensaio de compressão triaxial de carregamento repetido realizado no LAPAV determinou 

os valores de módulo de resiliência do RCD estabilizado com cal, os quais foram utilizados 

com o equacionamento do modelo MR-θ. Assim como no ensaio de RCS, o controle de 

qualidade no momento da moldagem permitiu verificar a média, em massa de material, dos 

corpos de prova moldados de 3.191,19 gramas, com desvio padrão de 22,05 gramas. 

Considerou-se como aceitável essas diferenças em função da variabilidade de materiais 

presentes no RCD. A tabela 5 apresenta as características de cada CP moldado e ensaiado, 

enquanto as figuras 18 a 22 apresentam o comportamento segundo o modelo MR-θ. Cabe 

salientar que todos CPs foram compactados com a mesma energia de compactação e no teor 

de umidade ótima, pois esses fatores são sensíveis para as propriedades resilientes do 

material.  
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Tabela 5 – Resultados da moldagem e ensaio MR 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 18 – Comportamento resiliente aos 7 dias de cura                                                                                             

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 19 – Comportamento resiliente aos 14 dias de cura                                                                                                    

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 20 – Comportamento resiliente aos 28 dias de cura                                                                                                    

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 21 – Comportamento resiliente aos 56 dias de cura                                                                                                    

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 22 – Comportamento resiliente aos 112 dias de cura                                                                                                    

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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De maneira geral, percebeu-se o aumento imediato de aproximadamente o dobro do módulo 

de resiliência do RCD estabilizado com cal já aos sete dias de cura na comparação ao RCD 

sem adição de cimentantes, conforme resultados encontrados por Matuella (2014). Entre os 

CPs estabilizados com cal, o incremento no tempo de cura também demonstra ganhos no 

módulo de resiliência, devido às reações alcalinas que ocorrem no longo prazo e alteram o 

comportamento tensão-deformação do RCD. 
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7 AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS 

Neste capítulo são feitas considerações sobre o dimensionamento de estruturas do pavimento 

através da utilização do método mecanistico-empírico. Os resultados gerados pelo software de 

dimensionamento são utilizados em modelos matemáticos de previsão de comportamento, o 

que permite avaliar se a utilização do RCD estabilizado com cal nas camadas suporte atende 

aos requisitos de durabilidade do pavimento. 

7.1 DIMENSIONAMENTO  

O dimensionamento mecanístico-empírico surgiu da necessidade de tornar os projetos de 

pavimentação mais eficientes do ponto de vista estrutural, possibilitando o uso de novos 

materiais na constituição das camadas, além de considerar os efeitos das condições ambientais 

e de tráfego. Para a modelagem de pavimentos segundo o método em questão, os materiais 

devem ser caracterizados através de ensaios dinâmicos ou de cargas repetidas para 

determinação dos parâmetros de rigidez, necessários no dimensionamento pela teoria da 

elasticidade, juntamente com as características da estrutura e da composição do tráfego 

atuante. Para Franco (2007, p. 23) “[...] a resposta do pavimento pode ser estimada via cálculo 

das tensões, deformações e deslocamentos gerados na estrutura.”. De posse dos parâmetros 

dos materiais, ferramentas computacionais são utilizadas para o cálculo do estado de tensões e 

do desempenho nas estruturas, como o Everstress 5.0 descrito a seguir. 

7.1.1 Programa Everstress 5.0 

Criado pelo Washington State Department of Transportation - WSDOT, o programa de 

análises mecanísticas Everstress 5.0 foi desenvolvido para determinação das respostas 

estruturais (deflexões, deformações e tensões) na estrutura do pavimento a partir da aplicação 

de cargas estáticas sobre a estrutura. Os parâmetros de entrada do programa são os seguintes: 

a) espessura das camadas; 

b) coeficiente de Poisson dos materiais de cada camada; 
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c) módulo de resiliência dos materiais de cada camada; 

d) carregamento da estrutura (posição e intensidade das cargas); 

e) pressão de enchimento dos pneus; 

f) raio de aplicação da carga; 

g) pontos críticos nos quais deseja-se obter os dados. 

Figura 23 – Composição das camadas e pontos críticos                                                                                                    

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

A figura 23 ilustra a composição do pavimento, demonstrando a posição dos pontos críticos 

analisados pelo software. A partir dos dados fornecidos, para cada profundidade especificada, 

são obtidos os valores da tensão vertical (σv), deformação vertical (εv), deformação horizontal 

(εi) e deflexão admissível (Dadm). Importante salientar que o programa não dimensiona 

diretamente as estruturas, isto é, não determina automaticamente as espessuras das camadas, 

sendo utilizado para verificação do comportamento frente ao arranjo determinado pelo 

projetista. As respostas do Everstress são parâmetros utilizados para estimar a vida útil das 

estruturas, através dos modelos de previsão de comportamento descritos no próximo item. 
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7.1.2 Modelos de previsão de comportamento 

Os modelos de previsão de comportamento utilizados nesta pesquisa são os modelos para 

estruturas asfálticas da República Sul-Africana para determinação dos valores admissíveis de 

cisalhamento da camada granular, fadiga da camada cimentada e esmagamento inicial e 

avançado, propostos pela South African National Roads Agency Ltd. (2013), apresentados 

pelas fórmulas 6, 7 e 8, respectivamente, considerando a categoria de estradas do tipo C – 

Estradas Rurais. 

A análise em função da tensão vertical admissível do topo do subleito foi realizada através da 

aplicação da fórmula 9, de acordo com o modelo de Heukelom e Klomp (1962). Para a análise 

em função da deformação horizontal da camada asfáltica foi utilizado o modelo de Pinto 

(1991), pela fórmula 10. As fórmulas 11 e 12 expressam, em função da deflexão, a 

deformação no topo do subleito, de acordo com a norma DNER-PRO 269 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1994) e Shell 

International Petroleum Company Ltd. (1978), respectivamente. 

N = 10(a*F+b) (fórmula 6) 

Sendo: 

N = número de carregamentos aplicados até a ruptura por cisalhamento da camada granular; 

a = 2,605122; 

b = 3,983324; 

F = coeficiente de tensões; 

 

Para a determinação do parâmetro F – coeficiente de tensões, foram utilizados os resultados 

dos ensaios de carregamento monotônico determinados por Matuella (2014), uma vez que 

tratam-se de CPs provenientes da mesma amostra, além de restrições de carregamento no 

equipamento utilizado no ensaio limitarem sua utilização em agregados cimentados.  
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Neff = 10c*(1-(ε/d*ε
b

)) (fórmula 7) 

Sendo: 

Neff = número de carregamentos aplicados até o fim da vida de fadiga efetiva da camada 

cimentada; 

c = 6,87; 

d = 7,66; 

ε = deformação horizontal da base da camada; 

εb = 125με. 

NCi,Ca = 10c*(1-(σ
v
/d*RCS)) (fórmula 8) 

Sendo: 

NCi,Ca = número de carregamentos aplicados até o início do esmagamento (Ci) ou até o início 

do esmagamento avançado (Ca) da camada cimentada; 

cCi = 7,706; 

cCa = 8,384; 

dCi = 1,31; 

dCa = 1,23; 

RCS = resistência à compressão simples; 

σv = compressão no topo da camada. 

σVadm = (0,006 * MR) / (1+0,7*log(N)) (fórmula 9) 

Sendo: 

N = número de carregamentos aplicados até a ruptura por cisalhamento do topo do subleito; 

σVadm = tensão admissível no topo do subleito; 

MR = módulo de resiliência do material do subleito. 
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NL = 1,21 * 10-8 * (1/εi)
2,66 (fórmula 10) 

Sendo: 

NL = número de carregamentos aplicados até a ruptura por fadiga da camada asfáltica; 

εi = deformação horizontal medida na base da camada asfáltica. 

log (Dadm) = 3,148 – 0,188 * log (N) (fórmula 11) 

Sendo: 

N = número de carregamentos aplicados até atingir a máxima deflexão admissível; 

Dadm = deflexão admissível no topo do revestimento. 

εv = 10-2 *1,9 * (Nf)
0,21 (fórmula 12) 

Sendo: 

Nf = número de carregamentos aplicados até a ruptura do topo do subleito; 

εv = deformação horizontal medida no topo do subleito. 

 

Através da aplicação das fórmulas 13 e 14 é possível determinar os fatores que transformam 

os resultados dos ensaios em previsões de desempenho real dos pavimentos, conhecidos como 

“fatores laboratório-campo”. Esse fator é atribuído às diferenças nas condições de carga, 

incluindo o tipo de veículo e configuração de eixo, período de repouso entre cargas de 

veículos, intensidade do tráfego, velocidade dos veículos, diferenças entre níveis de 

compactação atingidos e fatores ambientais como variações de temperatura sazonal e 

gradientes de temperatura diária. 

Ncampo = 105 * NL (fórmula 13) 

Sendo: 

Ncampo = número de carregamentos aplicados em campo; 
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NL = N estimado em laboratório. 

N = 3,4 * Nf (fórmula 14) 

Sendo: 

N = número de passagens de um eixo padrão em um pavimento; 

Nf = número de ciclos de carga até a ruptura do topo do subleito. 

7.2 ESTRUTURAS DIMENSIONADAS 

O dimensionamento do pavimento utilizando o RCD como camada suporte foi executado à 

luz da mecânica dos pavimentos e de análise mecanística. Procurou-se adotar os modelos 

propostos por Matuella (2014), visando a posterior comparação do desempenho da estrutura 

constituída de RCD melhorado com cimento portland com a composta de RCD estabilizado 

com cal, objeto deste estudo. A figura 24 apresenta o modelo de estrutura proposto, 

constituído de uma camada de revestimento de espessura (h1) invariável de 5 cm e uma 

camada de RCD melhorado com cal com espessuras (h2) de 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 

cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm, apoiada sobre o subleito (h3), considerada como uma camada de 

espessura infinita. Foram considerados três tipos de subleito, com MR de 50 MPa, 100 MPa e 

150 MPa, visando abranger os solos normalmente encontrados em campo. 

Figura 24 – Modelo de estrutura proposto                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Os parâmetros dos materiais utilizados como entrada do software de dimensionamento são 

apresentados na figura 25 – Parâmetros de entrada no software, que detalha uma das 

alternativas.  Foram utilizados os resultados dos ensaios de CPs com 14 dias de cura, sendo a 

RCS a média dos três resultados individuais. Para os resultados do ensaio de MR utilizados no 

dimensionamento foi desenvolvida uma análise através de modelo preditivo, que através de 

técnicas estatísticas encontra padrões de comportamento e previsões de tendências. Dessa 

forma, foram determinados os parâmetros k1 e k2 com um nível de confiança de 95%.  

Figura 25 – Parâmetros de entrada no software                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

7.3 RESULTADOS E COMPARAÇÕES 

Com as respostas estruturais do pavimento frente à solicitação da carga de um semi-eixo 

padrão, simulados pelo Everstress 5.0, foi possível avaliar o comportamento das camadas de 

acordo com os modelos descritos no item 7.1.2. Nas figuras 26 a 31 são apresentadas as 

comparações entre os comportamentos para as variações de altura de base e condições de 

subleito pré-definidas.  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Agregados Reciclados Para uso em Pavimentação:  

Efeitos da Adição de Cal em Resíduos de Construção e Demolição 

69 

Figura 26 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação à fadiga da 

camada cimentada, para diferentes espessuras de base e solos do subleito.                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 27 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação ao 

esmagamento inicial da camada cimentada, para diferentes espessuras de base e 

solos do subleito.                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 28 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação ao 

esmagamento avançado da camada cimentada, para diferentes espessuras de base e 

solos do subleito.                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 29 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação à deflexão no 

topo do revestimento, para diferentes espessuras de base e solos do subleito                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Figura 30 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação à deformação 

no topo do subleito, para diferentes espessuras de base e solos do subleito.                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 31 – Comportamento do RCD estabilizado com cal em relação à deformação 

horizontal da camada asfáltica, para diferentes espessuras de base e solos do 

subleito.                                                                                                   

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Na tabela 6 podem ser conferidas as espessuras necessárias de RCD estabilizado com cal para 

que o pavimento atinja determinados valores de vida útil, antes do rompimento por fadiga da 

camada cimentada. O desempenho da estrutura proposta neste estudo foi comparado com os 

resultados encontrados por Matuella (2014). Na média, os pavimentos assentados sobre um 

subleito com 50 MPa necessitam de 22% a mais de material (RCD estabilizado com cal) 

comparando-se ao RCD melhorado com cimento portland. Para os pavimentos sobre um 

subleito com 100 MPa, são necessários 18% a mais de material e em subleitos com 150 MPa 

são necessários 12% a mais agregado reciclado estabilizado com cal.  

Tabela 6 – Espessuras de camada de base de RCD estabilizado com cal necessárias 

para diferentes valores de N, analisando a ruptura por fadiga da camada cimentada 

  MR subleito 

N 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

10^5 39 cm 25 cm 17 cm 

10^6 50 cm 36 cm 27 cm 

10^7 63 cm 51 cm 42 cm 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Os valores de espessuras em destaque na tabela 6 ratificam a possibilidade de uso do RCD 

estabilizado com cal como camada suporte de pavimentos quando estabilizados com cal, 

sendo a viabilidade econômica dependente da disponibilidade e distância de transporte para os 

locais de aplicação, entre outros fatores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação de algumas rodovias brasileiras em conjunto com o panorama da geração de 

resíduos pela indústria da construção, oferece uma oportunidade para o estudo de novos 

materiais e tecnologias, podendo convergir para uma solução de ambos os problemas: 

reinserção de materiais, muitas vezes desperdiçados, como matéria-prima no setor de 

infraestrutura, considerado como um gargalo para a produção econômica do País. Dessa 

forma, busca-se proporcionar ao usuário final pavimentos de alta qualidade, executados de 

forma sustentável. 

O método de dimensionamento de pavimentos mecanístico-empírico utilizado neste estudo 

torna os projetos de pavimentação mais eficientes do ponto de vista estrutural, possibilitando 

o uso de novos materiais na constituição das camadas. Surge então a necessidade de 

caracterização desses agregados, através de ensaios dinâmicos ou de cargas repetidas para 

determinação dos parâmetros de rigidez, necessários no dimensionamento pela teoria da 

elasticidade. 

8.1 CONCLUSÕES 

O comportamento da curva de compactação do material apresentou uma tendência bastante 

horizontal, sendo a umidade ótima determinada a partir de uma pequena elevação no peso 

específico aparente seco. Tal observação corrobora com a pesquisa de Matuella (2014), que 

utilizou cimento como composto aglomerante. No seu estudo a curva apresentou o mesmo 

comportamento e a umidade ótima foi determinada como sendo a máxima umidade atingida, 

contanto que não resultasse em exsudação da água presente no material compactado. Esse 

procedimento vale ser observado, pois em alguns casos, com o aumento da umidade, γd não 

varia muito entre si, e uma maior quantidade de água auxilia na lubrificação das partículas 

quando estas são compactadas.  

Recomenda-se a análise da absorção de água no RCD, como prescreve a norma DNER-ME 

195/97, pois essa avaliação servirá para entender melhor o comportamento do RCD e para 
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auxiliar nos estudos de dosagem, comparando e avaliando as implicações da absorção no 

processo de compactação, seja com o agregado pré-umedecido ou com o umedecimento do 

agregado seco, caso abordado nesse estudo. 

A utilização de materiais com baixa resistência mecânica pode levar o pavimento a sofrer 

rupturas por cisalhamento, bem como deformações acentuadas. Dessa forma, promoveu-se a 

adição da cal para desenvolver a cimentação das partículas através da precipitação dos 

carbonatos em torno dos pontos de contato, contribuindo para a coesão do RCD e aumento da 

capacidade de suporte, comprovados pelos ensaios de resistência a compressão simples. 

O aumento da rigidez proporcionado pela adição de cal no RCD, comprovado pelos ensaios 

triaxiais de módulo de resiliência, reduz o nível de tensões que chega até o subleito e, 

portanto, a deformação deste, contribuindo para o aumento da vida de serviço do pavimento. 

Para níveis mais elevados de tráfego, o emprego desse material deve ser analisado com 

cautela, devido às maiores espessuras necessárias como camada de base. Recomenda-se o 

emprego do RCD estabilizado com cal também como camadas de sub-base, mantendo o 

propósito da diminuição do consumo de materiais nobres. 

De forma sucinta, o presente estudo buscou o conhecimento dos parâmetros do RCD 

estabilizado com cal, semeando o desenvolvimento da reciclagem e a preservação do meio 

ambiente.  
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ANEXO 1 – Análise da cal utilizada na pesquisa 
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(fonte:Mineração Mônego Ltda) 
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APÊNDICE 1 – RCD retido no peneiramento 
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(fonte: elaborado pelo autor) 

 


