
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Felipe Bagatini 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: APROVEITAMENTO 

COMO BASE E SUB-BASE NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

dezembro 2011 



 

FELIPE BAGATINI 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: APROVEITAMENTO 

COMO BASE E SUB-BASE NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS 

Trabalho de Diplomação apresentado ao Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Engenheiro Civil 

Orientador: Washington Peres Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

dezembro 2011 



FELIPE BAGATINI 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: APROVEITAMENTO 

COMO BASE E SUB-BASE NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS 

Este Trabalho de Diplomação foi julgado adequado como pré-requisito para a obtenção do 

título de ENGENHEIRO CIVIL e aprovado em sua forma final pelo Professor Orientador e 

pela Coordenadora da disciplina Trabalho de Diplomação Engenharia Civil II (ENG01040) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2011 

Prof. Washington Peres Núñez 

Dr. pela UFRGS 

Orientador 

Profa. Carin Maria Schmitt 

Coordenadora 

BANCA EXAMINADORA 

João Rodrigo Guerreiro Mattos (UFRGS) 

MSc. pela UFRGS 

Lélio Antônio Teixeira Brito (UFRGS) 

PhD. pela University of Notthingham 

Prof. Washington Peres Núñez (UFRGS) 

Dr. pela UFRGS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais, Roni e Solani, que 

sempre me apoiaram e especialmente durante o período do 

meu Curso de Graduação estiveram ao meu lado. 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço à Professora Carin Maria Schmitt, coordenadora da disciplina, pelo 

acompanhamento através da exposição das aulas, pelo nível de exigência solicitado e pela 

atenção e comprometimento dedicados ao longo do andamento deste trabalho de conclusão de 

curso, auxiliando na solução das dúvidas que ocorreram. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. 

Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. 

Lao-Tsé 

http://pensador.uol.com.br/autor/lao_tse/


RESUMO 

A experiência internacional com relação a temas diretamente ligados à preservação do meio 

ambiente e a diminuição gradativa dos recursos naturais impulsionaram a recuperação de 

materiais que, de certa forma, estavam sendo descartados, muitos indevidamente. A separação 

dos materiais provenientes da indústria da construção civil e demolição tem grande influência 

em favorecer o reaproveitamento destes resíduos. Uma das formas para aproveitamento dos 

resíduos de construção e demolição (RCD) consiste na substituição, em pavimentação de vias 

urbanas, das camadas de materiais naturais, como a brita graduada, por RCD devidamente 

classificado. Para este processo de substituição das camadas ter validade e viabilidade, torna-

se indispensável a avaliação estrutural dos pavimentos construídos, através de levantamento 

de medidas defletométricas com a viga Benkelman. A aferição deste equipamento e o 

procedimento correto do método de ensaio são de fundamental importância para a coleta com 

precisão adequada das deflexões nos pavimentos. Assim, foi avaliada uma pista experimental 

de testes de carga, composta por pavimentos de diferentes espessuras, utilizando-se resíduos 

da construção civil. A primeira etapa composta por uma camada contendo 70 cm de blocos de 

concreto, seguida por 45 cm de RCD de diâmetro máximo 5 cm e 20 cm de brita graduada. A 

segunda etapa, composta por 70 cm de blocos, seguida por 55 cm de RCD e 10 cm de brita 

graduada. Por fim, a terceira etapa, composta por 70 cm de blocos e 65 cm de RCD, não 

contendo camada de brita graduada. A análise mecanística das estruturas propostas se deu 

através da aplicação do programa computacional EVERSTRESS 5.0, onde obteve-se os 

resultados para cada uma das etapas da pista experimental. Os resultados obtidos mostraram 

que a primeira etapa apresentou valores superiores às demais, suportando um tráfego N da 

ordem de 1x10
6
. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reciclagem dos resíduos gerados pela indústria da construção civil vem sendo cada vez 

mais importante para o desenvolvimento sustentável do setor, tanto em função das questões 

ambientais quanto econômicas. O seu reaproveitamento está diretamente relacionado à 

redução dos impactos ambientais ocasionados pelo descarte inadequado e, também, à 

minimização do consumo das matérias-primas de origem natural. Como exemplo de 

reciclagem dos resíduos da construção e demolição, comumente chamados RCD, tem-se a 

utilização em camadas de base e sub-base na pavimentação de estradas. 

Atualmente, na cidade de Porto Alegre, por exemplo, cerca de 10% do total de resíduos 

gerados pela construção civil são dispostos em locais devidamente licenciados, que têm 

condições adequadas para o manuseio, armazenamento temporário e destinação final para 

cada tipo de resíduo (DOMBROSKI, 2010). Um dos locais que recebem estes resíduos é a 

Ecovillage Central de Resíduos Ltda., onde está em processo de construção uma pista 

experimental para testes de carga, com diferentes espessuras das camadas que a compõem, 

com o intuito de analisar a viabilidade técnica e a resistência máxima que o pavimento 

suportará. 

Com base nessa contextualização, o objetivo do presente trabalho é a verificação do 

comportamento de resíduos na base e sub-base da pavimentação em trechos experimentais. 

Para tanto, será realizada a substituição do volume de brita graduada das camadas de base e 

sub-base do pavimento das vias por resíduos recicláveis de Classe A. Conforme a Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n. 307, de 5 de julho de 2002, que 

estabelece as diretrizes e critérios para a gestão de resíduos da construção civil, são exemplos 

de resíduos de Classe A: os tijolos, blocos estruturais e componentes cerâmicos (BRASIL, 

2002). A avaliação estrutural dos pavimentos dar-se-á através do levantamento das medidas 

defletométricas com a viga Benkelman, sendo a análise mecanística obtida pela utilização do 

programa computacional EVERSTRESS 5.0. 

Por fim, se fará uma análise comparativa entre os resultados obtidos das camadas da pista 

experimental com valores conhecidos correspondentes à brita graduada. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram estabelecidas as seguintes diretrizes que 

orientaram a elaboração do trabalho. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho é: qual é o desempenho, a curto prazo, de pavimentos 

cuja base e sub-base foram executadas com resíduos de construção e demolição (RCD)? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do presente trabalho estão classificados em principal e secundário e são 

apresentados nos itens subsequentes.  

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é a verificação do desempenho de pavimentos cujas base e 

sub-base são constituídas por RCD reciclado, a curto prazo (cerca de dez meses), 

considerando-se o volume e o peso dos veículos que solicitam o pavimento. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário deste trabalho é a caracterização das camadas da pista de testes 

localizada na Ecovillage Central de Resíduos. 

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que o RCD utilizado nas camadas da pista experimental é 

homogêneo. 
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2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se ao estudo desenvolvido em uma pista experimental de testes de carga, 

que está sendo executada em camadas diferenciadas em termos de espessuras e materiais que 

a compõem. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) a composição do RCD está contida na Classe A, conforme a Resolução do 

Conama n. 307/2002, composto por componentes cerâmicos, argamassa e 

concreto, exceto solo; 

b) o equipamento empregado no campo para medida de deflexões será a viga 

Benkelman; 

c) de um comprimento total de 100 m, a pista experimental de testes é dividida em 

três partes iguais, sendo cada uma delas composta por: 

- 70 cm de blocos de concreto e rocha utilizados como reforço do subleito, 

seguido por 45 cm de RCD na camada de sub-base, com diâmetro máximo de 

5 cm, e 20 cm de brita graduada na camada de base; 

- 70 cm de blocos de concreto e rocha utilizados como reforço do subleito, 

seguido por 55 cm de RCD na camada de sub-base, com diâmetro máximo de 

5 cm, e 10 cm de brita graduada na camada de base; 

- 70 cm de blocos de concreto e rocha utilizados como reforço do subleito, 

seguido por 65 cm de RCD nas camadas de base e sub-base, com diâmetro 

máximo de 5 cm, não contendo camada de base de brita graduada. 

2.6 DELINEAMENTO 

O delineamento do trabalho abrange as seguintes etapas, que estão representadas na figura 1, 

e descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) levantamento de deflexões; 

c) avaliação de desempenho estrutural; 

d) considerações finais. 
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Figura 1 – Representação esquemática do delineamento da pesquisa 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

A etapa pesquisa bibliográfica tem por objetivo o aprofundamento da questão do desempenho 

a curto prazo de pavimentos executados com resíduos da construção e demolição (RCD), 

estendendo-se ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. Esta etapa é fundamental para 

o melhor conhecimento sobre o assunto. 

Logo após, na etapa levantamento de deflexões foram determinadas, através da aplicação do 

teste da viga Benkelman, as deflexões de um pavimento rodoviário já executado, visando ao 

conhecimento da capacidade estrutural do pavimento. Foi escolhido um conjunto de pontos, 

de forma a abranger toda a área de amostragem, sendo respeitados os critérios estabelecidos 

pelas normas técnicas DNER-ME 024 (BRASIL, 1994a, p. 3) e DNER-PRO 175 (BRASIL, 

1994b, p. 3-9). 

Ainda, na etapa avaliação de desempenho estrutural ocorreu a análise de tensões e 

deformações na camada de RCD, a partir do conhecimento do módulo de elasticidade do 

material, obtido por retroanálise das deflexões medidas no topo do subleito e em todas as 

camadas do pavimento. 
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Assim, a etapa considerações finais reuniu a totalidade de informações coletadas até então e 

forneceu as conclusões ao tema proposto, fazendo uma análise de viabilidade a respeito da 

substituição parcial e total da camada de brita graduada por uma camada de RCD, com três 

espessuras distintas, de 45, 55 e 65 cm. 
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3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

Conforme a definição da Resolução do Conama n. 307 (BRASIL, 2002, p. 1), os chamados 

resíduos da construção civil são: 

[...] os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 

colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha. 

A seguir são apresentados aspectos gerais sobre os resíduos da construção civil, bem como 

suas características e o prejuízo devido aos impactos ambientais que ocorrem em todas as 

etapas do processo construtivo, desde o início até o final da construção de um 

empreendimento. 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

A indústria da construção civil, cada vez mais, vem contribuindo com a produção de resíduos 

em larga escala, sendo um dos principais setores que mais gera resíduos sólidos. Esta 

produção de resíduos está diretamente relacionada a geração de impactos ambientais, e, 

segundo Blumenschein (2004), em todas as etapas do processo de construção ocorre, de certa 

forma, um grande prejuízo ao meio ambiente. Dentre as etapas do processo construtivo é 

possível destacar: 

a) ocupação de terras; 

b) extração e transporte da matéria-prima; 

c) processamento, produção e transporte de seus componentes; 

d) processo construtivo; 

e) ao longo de sua vida útil; 

f) demolição; 

g) descarte. 

 

Em relação ao nível de desenvolvimento de uma cidade, que produz os resíduos provenientes 

de construção civil e demolição de obras, é um fator que tem influência direta na análise do 
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quantitativo gerado de resíduos e reflete tanto os hábitos de consumo como o grau de 

atividades econômicas em que se encontra sua população. Com isso, a medida que ocorre o 

acréscimo no poder aquisitivo da população maior será a aquisição de bens imóveis, por 

exemplo, e, por consequência, haverá um aumento na execução de moradias e na geração de 

resíduos da construção civil. Portanto, o maior volume gerado de resíduos concentra-se nas 

regiões metropolitanas, que aglomeram um maior número de habitantes, correspondente a 

36% da população brasileira (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010; SANTOS, 2007, 35-40). 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Os resíduos da construção civil possuem diferentes classificações em função das 

características apresentadas pelos resíduos e os processos que deram origem aos mesmos. São 

aqui apresentadas as classificações estabelecidas segundo a NBR 10.004 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) e a Resolução do Conama n. 307 

(BRASIL, 2002, p. 2). 

3.2.1 Classificação segundo a NBR 10.004 

Conforme a classificação dos resíduos sólidos, segundo a NBR 10.004 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a), é feita uma relação entre a composição do 

resíduo e listagens de resíduos e substâncias em que são conhecidos os impactos à saúde e ao 

meio ambiente: 

a) resíduos classe I: perigosos; 

b) resíduos classe II: não perigosos, 

- resíduos classe II A: não inertes. 

- resíduos classe II B: inertes. 
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3.2.2 Classificação segundo o Conama 

Segundo Resolução do Conama n. 307 (BRASIL, 2002, p. 2), os resíduos provenientes da 

indústria da construção civil deverão obedecer alguns critérios de classificação da seguinte 

forma: 

a) classe A: é composta pelos seguintes resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados: 

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

- de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

b) classe B: é composta por resíduos que tem a possibilidade de reciclagem, como 

plásticos, papéis, papelões, metais, vidros, madeiras e outros; 

c) classe C: é composta por resíduos que ainda não possuem reciclagem ou 

recuperação por meio de tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, 

como é o caso dos produtos procedentes do gesso; 

d) classe D: é composta pelos resíduos perigosos que são gerados no processo 

construtivo das edificações, como tintas, solventes e óleos, ou, ainda, pelos 

resíduos gerados através de demolições e reformas de clínicas radiológicas e 

instalações industriais. 

3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

A definição de impacto ambiental, segundo Resolução do Conama n. 001 (BRASIL, 1986), 

leva em consideração qualquer tipo de alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, ocasionada pela atividade humana e, de alguma forma, possa, 

afetar: 

a) a saúde e a segurança da população; 

b) as atividades sociais e econômicas; 

c) a biota; 

d) a qualidade do meio ambiente do ponto de vista estético e sanitário; 

e) as características dos recursos ambientais. 
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A geração de elevados volumes de resíduos da construção e demolição vem cada vez mais 

preocupando as autoridades e a população, não somente no Brasil como no mundo todo. De 

acordo com Von Stein
1
 (2000 apud LEITE, 2007), o custo para a disposição destes resíduos 

em aterros devidamente licenciados aproxima-se de U$ 100,00 por tonelada, por exemplo, na 

Europa e nos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980. Desta forma, o setor público tem 

buscado novos métodos de utilização para estes resíduos, como o reaproveitamento dos 

materiais e a reciclagem, trazendo com isso uma redução nos impactos provocados no meio 

ambiente devido a disposição inadequada dos mesmos. 

Ainda, o propósito da exploração de pedreiras, entre outras, é a transformação de grandes 

blocos de rocha sã em brita, variando o diâmetro de acordo com a necessidade de utilização, e 

suas propriedades físicas, como dureza, resistência e abrasão, que são determinadas pela rocha 

de origem. Conforme Bernucci et al. (2008, p. 124), para ser executada a extração de rocha 

em pedreiras, a camada de solo e a de rocha alterada, que recobre a rocha sã, possuem 

resistência muito inferior a rocha sã, e devem ser removidas totalmente. Estes materiais 

podem ser levados para áreas que necessitem de elevação de cotas do terreno, sendo utilizados 

como aterros, e com isso diminuindo as proporções do impacto ambiental. 

Além disso, a existência de possíveis áreas que sofrem prejuízos devido ao contato com 

resíduos contaminados pode trazer sérias consequências ambientais e sanitárias, tornando-as 

limitadas para determinados usos, como, por exemplo, em áreas de loteamentos residenciais. 

A criação de aterros clandestinos devido a falta de consciência ambiental faz com que os 

resíduos sejam, na maioria dos casos, utilizados de forma incorreta, simplesmente para a 

elevação de cotas do terreno e minimização de custos pela não aquisição de materiais 

adequados para este fim. Assim, a contaminação devido a disposição irregular pode atingir o 

lençol d`água e, com isso, inutilizar a fonte de abastecimento. As atividades da indústria da 

construção civil aparecem como importantes fontes de contaminação de áreas, principalmente 

nos processos em que empregam substâncias perigosas e, consequentemente, geram resíduos 

perigosos. 

Segundo Santos (2007), a necessidade da existência de políticas públicas é fundamental para 

o controle da geração de resíduos e para a avaliação dos impactos gerados nos mesmos. 

                                                        
1
 VON STEIN, E. L. Construction and demolition debris. The McGraw-Hill Recycling Handbook. 

 Herbert F. Lund, McGraw-Hill Professional, 2nd edition, New York, 2000, Chapter 20. 
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Ainda, seguindo uma visão ambientalmente correta, auxílios ao setor da construção civil 

através de subsídios proporcionam melhores condições de controle e gerenciamento dos 

resíduos. Com isso tornam-se indispensáveis para o dimensionamento dos impactos sociais, 

ambientais e econômicos causados pelos RCD. 

3.4 UTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

A preocupação mundial com a utilização dos resíduos cresce cada vez mais devido ao 

consumo desenfreado e por muitas vezes inconsequente dos materiais de origem natural. Para 

minimizar o perigo da poluição do espaço urbano por meio da disposição irregular de 

resíduos, políticas ambientais vêm sendo discutidas ao longo dos anos com a preocupação a 

respeito da quantificação e destinação adequada que os mesmos devem receber. Desta forma, 

torna-se indispensável para a qualidade do meio ambiente a conscientização da população a 

respeito da destinação final correta que deverão receber os resíduos provenientes da 

construção civil. 

Devido ao crescimento e as grandes demandas de infraestrutura urbana, rodoviária, de portos 

e aeroportos que o País tem enfrentado, discute-se de forma abrangente sobre o aumento do 

emprego de materiais alternativos, destacando a utilização como agregados, já que hoje existe 

grande parcela destes materiais que não são utilizados corretamente ou podem estar sendo 

descartados irregularmente (BALBO, 2007, p. 204-205). O autor destaca ainda que, 

atualmente, os tipos mais comuns de materiais descartados, adequada ou inadequadamente, 

são os entulhos de construção civil e demolição, provenientes de obras de edificações e de 

estruturas de concreto. 

Como uma solução de destinação final, estes materiais descartados podem ser incorporados 

aos agregados utilizados nas camadas de base e sub-base na pavimentação de estradas, 

devendo obrigatoriamente passar por um prévio processo de seleção, com o objetivo de não 

haver mistura de materiais considerados de qualidade inferior que possam interferir na vida 

útil e no perfeito funcionamento do pavimento. Entende-se por base a camada de 

pavimentação destinada a resistir aos esforços verticais devido aos veículos, que são 

distribuídos adequadamente à camada subjacente, e sub-base a camada de pavimentação 

subjacente a esta, também destinada a absorver os esforços verticais devido aos veículos, 
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sustentadas pela camada de subleito, que apresenta-se como um maciço teoricamente infinito, 

funcionando como a fundação para a estrutura do pavimento. 

3.4.1 Agregados 

Em pavimentação são utilizados materiais destinados a absorção dos esforços verticais, que 

são dispostos em camadas rigorosamente dimensionadas para atender esta solicitação, 

conhecidos comumente como agregados. Os agregados de melhor qualidade geralmente são 

dispostos nas camadas superiores do pavimento, como base e sub-base, por possuírem 

características de maior resistência, seguido pelas camadas gradualmente mais profundas, em 

que os agregados utilizados possuem resistência mais baixa. De acordo com Bernucci et al. 

(2008, p. 116), os agregados utilizados na pavimentação podem ser classificados de acordo 

com a sua natureza, seu tamanho e distribuição dos grãos. 

3.4.1.1 Classificação quanto à natureza 

Segundo esta classificação, os agregados podem ser divididos em natural, artificial e 

reciclado. Os agregados naturais são obtidos por processos convencionais de desmonte e 

escavação, podendo ser utilizados no tamanho e forma encontrados na natureza, ou ainda 

podendo ser britados, por exemplo, as britas e areia. Os artificiais são alguns resíduos 

decorrentes de processos industriais, e podem apresentar alta resistência ao atrito, por 

exemplo, a escória de alto-forno e de aciaria. Ainda, os agregados reciclados tem origem da 

reutilização de materiais diversos, por exemplo, os resíduos da construção civil (BERNUCCI 

et al.,2008, p. 119-120). 

3.4.1.2 Classificação quanto ao tamanho 

Segundo esta classificação, os agregados podem ser divididos em graúdo, miúdo e material de 

enchimento (fíler). O agregado graúdo compreende o material com dimensões maiores do que 

2,0 milímetros, por exemplo, a brita. O agregado miúdo, àquele com dimensões entre 0,075 e 

2,0 milímetros, por exemplo, as areias e pó de brita. O material de enchimento deve possuir, 

por sua vez, pelo menos 65% das partículas menores que 0,075 milímetros, por exemplo, o 

cimento Portland (BERNUCCI et al., 2008, p. 119-120). 
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3.4.1.3 Classificação quanto à distribuição dos grãos 

Segundo esta classificação, os agregados podem ser divididos de acordo com sua 

granulometria, determinada através de peneiramento, conforme ilustrado na figura 2 

(BERNUCCI et al.,2008, p. 119-120). O material é depositado na primeira peneira, de malha 

maior, e, conforme baixa, ocorre a diminuição da malha da peneira. 

Figura 2 – Distribuição granulométrica 

 

(fonte: BERNUCCI et al.,2008, p. 121) 

3.4.2 Destinação final 

A destinação final dos resíduos da construção civil deverá ser feita de forma distinta para cada 

classe de resíduo, segundo artigo 10 da Resolução do Conama n. 307 (BRASIL, 2002), da 

seguinte forma: 
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a) classe A: os resíduos desta classe “[...] deverão ser reutilizados ou reciclados na 

forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da 

construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura.”; 

b) classe B: os resíduos desta classe “[...] deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo 

a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.”; 

c) classe C: os resíduos desta classe “[...] deverão ser armazenados, transportados 

e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.”; 

d) classe D: os resíduos desta classe “[...] deverão ser armazenados, transportados, 

reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

especificas.”. 

 

Blumenschein (2004, p. 42-46) destaca ainda que, ao longo de toda a cadeia produtiva, ocorre 

a exploração inadequada dos recursos naturais e os resíduos gerados, muitas vezes, são 

descartados em locais impróprios, que não possuem certificação e licença ambiental de 

destinação final. Ainda, de acordo com a NBR 15.113 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004b, p. 1-3), os aterros licenciados deverão fazer a gestão e manejo 

corretos dos resíduos, respeitando os requisitos mínimos exigidos para projeto, implantação e 

operação de aterro de resíduos Classe A e resíduos inertes. 

3.4.3 Áreas de reciclagem 

Os resíduos sólidos da construção civil, quando tiverem de ser descartados, deverão ser 

dispostos adequadamente em locais que possuam plenas condições de recebimento, e que 

atendam rigorosamente as exigências apresentadas na NBR 15.114 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004c, p. 1-2), também chamados de áreas de 

reciclagem. Os resíduos que são gerados podem ser reciclados e, por sua vez, transformados 

em novos materiais de construção, após passarem por um rigoroso processo seletivo. Este 

processo consiste na retirada do volume orgânico, caso haja, e do volume de materiais que 

apresentem baixa resistência e oferecem mercado de comercialização, como plástico, papel, 

papelão, madeira e metal, que são encaminhados para empresas responsáveis pelo seu destino 

final, restando os resíduos como pedra britada, cerâmica, tijolos, para a produção de agregado 

que será aplicado em obras de infraestrutura. Ainda, segundo esta Norma, entende-se por área 

de reciclagem àquela destinada a produção de agregados reciclados a partir do recebimento e 
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transformação de resíduos de classe A da construção civil, que já passaram previamente por 

processo de triagem. 

Como exemplo de área de reciclagem existe a Ecovillage Central de Resíduos Ltda., que 

encontra-se em operação desde novembro de 2008, possuindo certificação ambiental para 

recebimento dos resíduos da Construção Civil dando o destino correto aos mesmos. 

(DOMBROSKI, 2010). 
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4 HISTÓRICO E EXPERIÊNCIAS REALIZADAS 

Os agregados reciclados de resíduos de construção e demolição vêm sendo empregados 

frequentemente em camadas de pavimentos, desde pequenas percentagens até a substituição 

total dos materiais. Tanto no Brasil, como em vários países, tecnologias de gerenciamento e 

testes experimentais, contendo informações a respeito dos procedimentos executivos e de seu 

desempenho, vem ganhando espaço nas discussões ambientalmente corretas a respeito da 

reutilização de materiais. 

A seguir são apresentados exemplos de pistas experimentais, executadas no Brasil e no 

mundo, e conceitos a respeito da avaliação estrutural. 

4.1 NO BRASIL 

De acordo com Pinto (1999, p. 10), as informações sobre as completas características a 

respeito dos resíduos sólidos gerados no País são pouco precisas, obtidas pela análise de 

alguns documentos produzidos a mais de dez anos. Ainda, a falta de informações é maior se 

for analisada a proporção de RCD que é gerado. 

Quanto maior for o deslocamento desde o ponto de coleta até o destino final dos resíduos, 

maior será a cobrança da taxa de descarte. Devido a isso, nota-se a escassez de áreas de bota-

fora, principalmente nas regiões metropolitanas dos grandes centros urbanos. Nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo, praticamente 

todos os bota-foras localizados na região central efetuam a cobrança de taxas para o descarte 

de resíduos. Por outro lado, nas regiões de Salvador, Recife e Brasília, ocorre cobrança mas 

em menor proporção (MOTTA et al., 2004, p. 259-260; PINTO, 1999, p. 69). 

Na cidade de São Paulo, em parceria, para o acompanhamento da obra, com o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), em 1984 foi pavimentada a primeira via do Estado possuindo 

em sua composição agregados reciclados de resíduos de construção. Localizada na região 

oeste da cidade, a rua Gervásio da Costa foi projetada para atender a um volume de baixo 

tráfego (MOTTA, 2005). Vale lembrar que o conjunto de informações sobre a utilização dos 

RCD na pavimentação de estradas, posteriormente, teve seu desenvolvimento em 1989 por 
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técnicos que trabalhavam na Prefeitura Municipal de São Paulo, que verificaram a capacidade 

de suporte do pavimento com o uso de uma quantidade muito menor de agregados (PINTO, 

1999, p. 98). 

Ainda em São Paulo, na cidade de São Carlos, está em funcionamento, desde 2005, uma usina 

de triagem e reciclagem de RCD, que teve como finalidade principal acabar com os depósitos 

irregulares de resíduos em córregos e áreas verdes, e fornece o agregado utilizado na sub-base 

e pisos intertravados para a pavimentação. A exemplo desta prática em algumas ruas do 

Bairro Santa Angelina foram utilizados como agregado reciclado na composição da sub-base 

e pavimentada com piso intertravado (SANTOS, 2007). 

De acordo com Motta (2005, p. 29-30), em Belo Horizonte, a utilização de agregados 

reciclados nas camadas de reforço do subleito, subleito, sub-base e base da pavimentação vem 

ocorrendo desde 1996, em algumas avenidas, como a Raja Gabaglia e a Mário Werneck. 

Segundo Grubba (2009, p. 23), a cidade é uma referência na gestão dos resíduos de 

construção e demolição, possuindo três estações de reciclagem de entulhos. Conforme ressalta 

Blumenschein (2004), aproximadamente 35% dos resíduos sólidos provenientes de canteiros 

sofrem o processo de reciclagem. 

4.2 NO MUNDO 

Em países europeus e no Japão existem políticas elaboradas e consolidadas no que diz 

respeito ao controle e gerenciamento de seus resíduos, pelo fato de possuírem alta densidade 

demográfica e pouco espaço para armazenamento dos mesmos (PINTO, 1999, p. 8). É por 

isso que estes países foram pioneiros no desenvolvimento do conhecimento sobre como lidar 

com RCD. 

Alguns países do mundo como, por exemplo, a Itália, possuem especificações próprias no 

controle de produção e de aplicação de agregados reciclados para pavimentação, levando em 

consideração a forma e a heterogeneidade dos grãos (COSTA; URSELLA
2
, 2003 apud 

MOTTA, 2005). 

                                                        
2 COSTA, U.; URSELLA, P. (2003) Construction and Demolition Waste Recycling in Italy. Annals of V 

International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative 

Materials, WASCON, San Sebastián, Spain. p. 231-239. 
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De acordo com Leite (2007, p. 17), a pavimentação composta por agregados reciclados no 

Reino Unido teve início na década de 1990, através de pesquisas realizadas a respeito da 

variabilidade da composição e do emprego dos agregados reciclados. A maior aplicação, neste 

País, foi a utilização de brita calcária beneficiada, empregada principalmente nas camadas de 

sub-base. 

Já nos Estados Unidos, uma pista de testes contendo nove seções-tipo diferentes, utilizando 

agregado reciclado de concreto, foi executada na Pista Circular de testes acelerados da 

University of Central Florida, em 2000. Destas, quatro eram de pavimento flexível e cinco 

eram de pavimento rígido (LEITE, 2007, p. 19). 

4.3 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

De acordo com Balbo (2007, p. 403): 

A expressão avaliação estrutural, em seu sentido mais amplo, abrange a 

caracterização completa de elementos e variáveis estruturais dos pavimentos que 

possibilite uma descrição objetiva de seu modo de comportamento em face das 

cargas do tráfego e ambientais, de modo a possibilitar a emissão de julgamento 

abalizado sobre a capacidade portante de um pavimento existente diante das futuras 

demandas do tráfego. Assim, caracterizar a estrutura de pavimento existente implica 

a determinação dos materiais e espessuras que constituem cada camada do 

pavimento, incluindo solos de subleitos, bem como a verificação, por meios e 

métodos de engenharia, das condições de integridade dos materiais existentes no 

pavimento em análise, por meio de parâmetros estruturais, em particular, da medida 

de deformações. 

Para a avaliação estrutural de camadas dos pavimentos, baseada nas informações da 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), essa 

recomenda a análise do ensaio de Módulo de Resiliência (MRe), em que relaciona a tensão de 

tração (σt) e a deformação específica recuperável (ζt). Ainda, são avaliadas as características 

de deformabilidade e resistência à ruptura por cisalhamento do sistema em camadas através de 

ensaios de laboratório, provas de carga e coletas de amostras. O módulo de resiliência é 

calculado através da equação 1 (MEDINA, 1997, p. 285; SENÇO, 2001, p. 196). 
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t

t

eMR



  (equação 1) 

A resiliência pode ser compreendida pela capacidade de absorção de energia por parte do 

material que sofre o carregamento, e sendo assim, o módulo de resiliência é apresentado pela 

energia de deformação por unidade de volume. O MR é um parâmetro importante para a 

caracterização do agregado reciclado, que está diretamente relacionado com o desempenho 

destes agregados em campo. 

4.3.1 Avaliação funcional 

Avaliação funcional de pavimentos serve para avaliar e qualificar o grau de funcionalidade do 

pavimento ou de um trecho de uma rodovia. Segundo o Departamento de Estradas de 

Rodagem de São Paulo (SÃO PAULO, SP, 2006, p. 10-11), entende-se por avaliação 

funcional “[...] a determinação da capacidade de desempenho funcional momentânea, 

serventia, que o pavimento proporciona ao usuário, ou seja, o conforto em termos de 

qualidade de rolamento.”. De acordo com Medina (1997, p. 260-264), para a esta avaliação 

são levados em consideração o conforto e a segurança na qualidade do rolamento, que estão 

associados aos defeitos apresentados no pavimento, como variância das inclinações 

longitudinais, profundidade ou afundamento de trilha de roda, área em que ocorrem trincas e 

áreas em que ocorrem remendos. 

O desempenho funcional refere-se à capacidade do pavimento de satisfazer sua função 

principal, que é a de fornecer superfície com serventia adequada em termos de qualidade de 

rolamento. 

4.3.2 Viga Benkelman 

No Brasil, a viga Benkelman é o equipamento mais utilizado para medição de deflexões 

estáticas, sendo que os cálculos fundamentados presentes nas normas vigentes sobre projetos 

de restauração de rodovias baseiam-se nos resultados fornecidos pela viga (BALBO, 2007, p. 
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407). Para a determinação das deflexões de pavimentos de pistas experimentais de testes e da 

sua capacidade estrutural, torna-se indispensável a utilização da viga Benkelman, mostrada 

em fotografia na figura 3 e de forma esquemática na figura 4. 

Figura 3 – Viga Benkelman em campo 

 

(fonte: foto do autor) 

Figura 4 – Esquema da viga Benkelman 

 

(fonte:BRASIL, 1994b) 
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Em relação à figura 4, a distância a deverá ser maior ou igual a 244 cm para que a aplicação 

da viga Benkelman seja aceita. 

4.3.2.1 Aferição 

A norma técnica DNER-PRO 175 (BRASIL, 1994b, p. 1) “[...] fixa as condições para 

aceitação e rejeição de uma dada viga Benkelman antes de cada campanha de medições, assim 

como o valor da constante a ser adotada para o cálculo das deflexões, após a aceitação 

mencionada.”. Devem ser utilizados para a realização de aferição: 

a) para a determinação do ISC, uma prensa, figura 5; 

b) um extensômetro mecânico; 

c) conjunto para a fixação do extensômetro no tirante de aço da prensa. 

Figura 5 – Prensa para determinação do ISC 

 

(BRASIL, 1994b) 

Ainda, de acordo com a norma técnica DNER-PRO 175 (BRASIL, 1994b, p. 2-3), a aferição 

da viga Benkelman deverá ser feita antes de cada campanha de medições e sempre após 
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qualquer ocorrência que possa ter afetado o seu perfeito funcionamento, como, por exemplo, 

uma queda ou choque, e deve constituir em: 

a) posicionar adequadamente a viga Benkelman em uma mesa; 

b) liberar a trava da viga; 

c) apoiar a ponta de prova no centro do prato da prensa; 

d) ligar o vibrador; 

e) fixar o extensômetro no tirante de aço da prensa e zerar; 

f) ajustar e zerar o extensômetro da viga; 

g) acionar a manivela da prensa e fazer as leituras no extensômetro a cada 0,1 até 

0,8 mm, e a cada 0,2 até 2,2 mm, totalizando 15 leituras. Fazer, também, as 

leituras no extensômetro da viga; 

h) realizar o processo mais uma vez para melhor definir a constante de aferição. 

 

Serão admitidos os intervalos de confiança para a correta aferição do equipamento, 

apresentados no quadro 1. 

Quadro 1 – Intervalos de confiança em função da relação entre braços da viga 

Relação entre braços da viga (a/b) Intervalo de confiança αi - βi 

2:1 1,90 - 2,10 

3:1 2,85 - 3,15 

4:1 3,80 - 4,20 

(fonte: BRASIL, 1994b, p. 3) 

Para efetuar os cálculos deve-se considerar as relações entre as leituras no extensômetro 

solidário à prensa e as correspondentes lidas no extensômetro da viga, na equação 2 

(BRASIL, 1994b, p. 2-3): 

vi

pi

i
X

X
X 

 

(equação 2) 
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Onde: 

piX  = leitura lida no extensômetro solidário à prensa; 

viX  = leitura lida no extensômetro da viga. 

 

Para o cálculo da média aritmética da relação é utilizada a equação 3 (BRASIL, 1994b, p. 2-

3): 

301 

 N
N

X

X

N

i

i

 
(equação 3) 

Para o cálculo do desvio padrão pela expressão é utilizada a equação 4 (BRASIL, 1994b, p. 2-

3): 

 
1

2







N

XX i
  

(equação 4) 

Ainda, para o cálculo do desvio padrão da média é utilizada a equação 5 (BRASIL, 1994b, p. 

2-3): 

 
N

X


   (equação 5) 

Para o cálculo do erro de estimativa da média é utilizada a equação 6 (BRASIL, 1994b, p. 2-

3): 

 X .045,20   (equação 6) 
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Para o cálculo dos limites do intervalo de confiança da estimativa da média são utilizadas as 

equações 7 e 8 (BRASIL, 1994b, p. 2-3): 

0 XLi  

0 XLs  

(equação 7) 

(equação 8) 

Ainda, de acordo com a norma técnica DNER-PRO 175 (BRASIL, 1994b, p. 5-6), ao fazer a 

comparação dos resultados obtidos com os valores do quadro 1 pode-se concluir se a viga é 

aceita ou rejeitada, através dos seguintes casos: 

a) caso I: se iiL   e isL  a viga é aceita; 

b) caso II: se iiL   e isL  a viga é rejeitada; 

c) caso III: se iiL   e isL   ou iiL  isL  e 
2

0
ii 




  a viga é 

aceita; 

d) caso IV: se iiL   e isL   ou iiL  isL  e 
2

0
ii 




  a viga é 

rejeitada. 

 

Para os casos em que a viga é aceita, caso I e caso III, a constante a ser adotada para cálculo 

das deflexões, segundo a norma técnica DNER-PRO 175 (BRASIL, 1994b, p. 1-7), deve ser, 

para o caso I, o valor médio do intervalo  ii   , ou seja, a equação 9: 

 
2

ii
i





  (equação 9) 

E para o caso III, deve ser a média determinada de acordo com as informações apresentadas 

na equação 3. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Resíduos de construção civil: aproveitamento como base e sub-base na pavimentação de vias urbanas 

37 

4.3.2.2 Determinação das deflexões 

Segundo as informações apresentadas na norma técnica DNER-ME 024 (BRASIL, 1994a, p. 

1-2), a aplicação da viga Benkelman visa determinar a capacidade estrutural de um pavimento 

através da determinação das deflexões do pavimento rodoviário, totalizando o conjunto dos 

vários pontos amostrados como a bacia de deflexões encontrada. A aparelhagem para a 

determinação das deflexões, de acordo com DNER-ME 024 (BRASIL, 1994a, p. 2-3), é 

constituída por: 

a) viga Benkelman, constituída de um conjunto de sustentação em que se articula 

uma alavanca interfixa, formando dois braços cujos comprimentos obedecem a 

relação 2/1, 3/1 ou de 4/1. A extremidade do braço maior contém a ponta de 

prova da viga. A extremidade do braço menor aciona um extensômetro com 

precisão de 0,01 mm. Possui um pequeno vibrador destinado a evitar eventuais 

inibições do ponteiro do extensômetro e dispõe de uma trava de proteção a ser 

utilizada por ocasião do transporte. É inteiramente revestida por isopor, quando 
não está em uso; 

b) caminhão com 8,2 tf de carga no eixo traseiro, simetricamente distribuída em 

relação as rodas. Pode ser usada carga por eixo diferente da indicada, quando 

julgado conveniente. O eixo traseiro é simples e com roda dupla; 

c) pneus com as dimensões 1.000 x 20 cm ou 900 x 20 cm, tipo “com câmara” e 

com frisos na faixa de rodagem, calibrados à pressão 0,56 MPa (5,6 Kgf/cm² ou 

80 lb/pol²); 

d) calibrador para medir a pressão dos pneus. 

 

Ainda, para a localização dos pontos do pavimento em que devem ser medidas as deflexões 

com o auxílio da viga Benkelman, estes devem convenientemente ser marcados e estarem 

localizados a uma distância pré-fixada da borda do revestimento. Com isso evita-se ou 

minimiza-se os erros com relação a diferença na compactação das camadas, seguindo as 

informações do quadro 2. 

Quadro 2 – Localização dos pontos no pavimento para a medição da deflexão 

Largura da faixa de tráfego (m) Distância da borda do revestimento (m) 

2,70 0,45 

3,00 0,60 

3,30 0,75 

3,50 ou mais 0,90 

(fonte: BRASIL, 1994a) 
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Sobre o posicionamento correto em que deverá estar o caminhão e a viga Benkelman, em 

relação a pista a serem levantados os pontos, a norma técnica DNER-ME 024 (BRASIL, 

1994a, p. 3) esclarece: 

Posicionamento do caminhão: um dos conjuntos de rodas duplas traseiras do 

caminhão deve ser centrado sobre o ponto selecionado na trilha externa [...]. O eixo 

de carga do caminhão deve ficar perpendicular ao da pista de rolamento. 

Posicionamento da viga Benkelman: a ponta de prova da viga deve estar entre os 

pneus da roda dupla, coincidindo com o ponto selecionado. O perfeito 

posicionamento da ponta da viga, na vertical do eixo traseiro, deve ser assegurado 

por meio de um sistema de referência, relacionando a posição da viga à do caminhão 
[...]. 

 

Um esquema do sistema de referência na viga e no caminhão para facilitar a aplicação da viga 

Benkelman é apresentado na figura 6. 

Figura 6 – Esquema do sistema de referência na viga e no caminhão 

 

(fonte: BRASIL, 1994a) 

Logo após a liberação da trava da viga Benkelman, conforme relata a norma técnica DNER-

ME 024 (BRASIL, 1994a, p. 3-4), o procedimento a ser seguido deve estar de acordo com os 

próximos itens da seguinte forma: 
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a) O pé traseiro da viga deve ser ajustado de modo que o extensômetro fique, 

aproximadamente, a meio curso. 

b) Ligado o vibrador, faz-se a leitura inicial ( 0L ) quando o extensômetro indicar 

movimento igual ou menor que 0,01 mm/minuto, ou decorridos 3 minutos da 

ligação do vibrador. 

c) O caminhão deve ser deslocado lentamente, pelo menos 10 metros para a frente, 

após o que se faz leitura final ( fL ), quando o extensômetro indicar movimento 

igual ou menor que 0,01 mm/minuto, ou decorridos 3 minutos após o caminhão 
sair da posição original. 

d) [...] Para determinar o raio de curvatura da bacia de deformação, faz-se uma 

leitura adicional, para isso deslocando o eixo das rodas duplas do caminhão 25 

cm à frente do ponto de prova do pavimento. 

 

Ainda segundo esse método de ensaio, pode-se calcular a deflexão do pavimento e o raio de 

curvatura da bacia deformação. Para o cálculo da deflexão do pavimento no ponto de prova 

utiliza-se a equação 10 e para o cálculo do raio de curvatura da bacia de deformação no ponto 

de prova utiliza-se a equação 11: 

 
b

a
LLD f .00   (equação 10) 

Onde: 

0D = deflexão real ou verdadeira, em centésimo de milímetro; 

0L = leitura inicial, em centésimo de milímetro; 

fL = leitura final, em centésimo de milímetro; 

a e b = dimensões dos braços da viga Benkelman. 

 2502

250.6

DD
R


  (equação 11) 

Onde: 

R = raio de curvatura, em metros; 

0D = deflexão real ou verdadeira, em centésimo de milímetro; 
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25D = deflexão a 25 cm do ponto de prova, em centésimo de milímetro. 
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5 PISTA EXPERIMENTAL DE TESTES 

Geralmente, a estrutura de um pavimento é composta por camadas destinadas a absorver os 

esforços verticais ocasionados pelo tráfego dos veículos, sendo estas o subleito, reforço de 

subleito, sub-base, base e revestimento. Com o intuito de minimizar o descarte inadequado de 

resíduos e a produção cada vez maior de agregado a partir da exploração de jazidas minerais, 

técnicas de reaproveitamento de materiais, como por exemplo, na substituição das camadas de 

base e sub-base, são verificadas em pistas experimentais. 

A pista experimental de testes, localizada no condomínio residencial Ecovillage I, na zona 

norte do município de Porto Alegre, foi executada em camadas de diferentes espessuras, 

respeitando os critérios de compactação exigidos por norma. A figura 7 ilustra uma das 

composições da pista experimental. 

Figura 7 – Composição da pista experimental de testes 

 

(fonte: ilustração cedida pelo Eng. Rafael Dombroski) 

A pista tem um comprimento total de 100 metros, divida em três etapas de igual 

comprimento, e é composta por camadas de diferentes espessuras, cujas composições são as 

seguintes: 
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a) a primeira etapa, de 33,33... metros é composta por 70 cm de blocos de 

concreto e rocha utilizados como reforço do subleito, seguida por 45 cm de 

RCD com diâmetro máximo de 5 cm, e 20 cm de brita graduada; 

b) a segunda etapa de 33,33... metros é composta por 70 cm de blocos de concreto 

e rocha utilizados como reforço do subleito, seguida por 55 cm de RCD com 

diâmetro máximo 5cm, e 10 cm de brita graduada; 

c) a terceira etapa de 33,33... metros é composta por 70 cm de blocos de concreto 

e rocha utilizados como reforço do subleito, seguida por 65 cm de RCD com 

diâmetro máximo 5 cm, não contendo camada de brita graduada. 

 

O projeto inicial da pista experimental de testes foi estudado com largura total de 11 metros, 

conforme apresentado na figura 7, mas devido a alterações ocorridas no projeto urbanístico 

decidiu-se pela fragmentação por intermédio de um canteiro central. Desta forma, houve um 

acréscimo de 1 metro na largura, ficando assim duas pistas de 6 metros por 100 metros. O 

estudo foi realizado em uma das pistas, totalizando 600 metros quadrados de área de 

abrangência. 

A pavimentação da pista será concluída após a execução da última camada de cada trecho. 

Esta última camada será composta por 50 metros de blocos intertravados com espessura de 8 

centímetros e 35 MPa, e 50 metros por asfalto de CA (concreto asfáltico). A figura 8 detalha o 

processo executivo das camadas da primeira etapa da pista experimental de testes, onde fez-se 

o travamento dos blocos de concreto e rochas com material mais fino, proveniente da seleção 

de RCD. 

Figura 8 – Processo executivo das camadas da pista experimental de testes 

 

(fonte: foto do autor) 
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Para a execução da pista experimental de testes foi respeitada a questão envolvendo a água, 

excluindo a possibilidade de sua presença devido a abertura de uma vala ao longo de toda a 

sua extensão (100 metros), responsável pela drenagem da água acumulada tanto na pista 

quanto na área lateral alagável, conforme representado na figura 9. 

Figura 9 – Representação da pista experimental de testes 

 

(fonte: foto do autor) 

Ainda, através da abertura da vala lateral de drenagem da pista de testes, nota-se o 

alinhamento horizontal da camada de RCD, composta por material de diâmetro máximo duas 

polegadas, com a camada subsequente de blocos de concreto e rocha, conforme apresentado 

na figura 10. 
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Figura 10 – Detalhe da camada de RCD 

 

(fonte: foto do autor) 

A brita graduada é amplamente utilizada na maioria dos pavimentos executados, tanto em 

pavimentos rígidos, por exemplo, aqueles de concreto de cimento Portland, quanto em 

flexíveis, revestidos com materiais betuminosos. A brita graduada simples (BGS) tem 

aplicação nos pavimentos flexíveis, responsável por absorver as tensões da pista de rolamento 

e transferi-las para as camadas inferiores do pavimento, funcionando como fundação. 

5.1 ECOVILLAGE CENTRAL DE RESÍDUOS LTDA. 

A Ecovillage Central de Resíduos Ltda. encontra-se em operação desde novembro de 2008, 

localizada em uma área ampla e segura, e está apta, através de Licença de Operação (LO), 

concedida pelo órgão competente municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMAM) do município de Porto Alegre, a receber os resíduos da Construção Civil dando o 

destino correto aos mesmos. Os resíduos como terra e areia são usados para ampliação e 

elevação da cota de solo da área onde acontece a operação da Central de Resíduos. Pedras, 

tijolos e caliça em geral estão sendo utilizados como base e sub-base para acesso as vias 

internas locais de circulação de veículos e caminhões (DOMBROSKI, 2010). 
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5.2 ANÁLISES E TESTES 

A determinação dos materiais e espessuras que constituem cada camada do pavimento são 

fundamentais para a análise estrutural do pavimento. É indispensável analisar a deformação 

do material correspondente a camada do subleito, para verificar se oferece resistência 

suficiente para a execução da estrutura do pavimento. Ainda, o monitoramento da argila mole 

correspondente a camada de subsolo e o nível d’água do terreno são considerados. 

5.2.1 Tipo de solo do subleito 

A área em que está localizada a pista de testes situa-se na região norte do município de Porto 

Alegre, nas proximidades do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na qual verifica-se a 

presença de uma camada de argila mole no subsolo, de coloração acinzentada, caracterizada 

pela baixa capacidade de suporte e resistência ao cisalhamento. A camada superficial do solo 

em questão corresponde a uma argila normalmente adensada, originada de depósitos fluviais 

da planície de inundação do Rio Gravataí, que nunca sofreu nenhuma sobrecarga de aterro, 

recalcando de forma natural. Abaixo desta camada encontra-se uma base de depósitos sílico-

argilosos, de coloração amarelada, predominando a composição de areia grossa (PROFILL 

ENGENHARIA E AMBIENTE, 2006).  

5.2.2 Nível d’água 

Poços de monitoramento do nível d’água e solo, num total de quatro, auxiliaram na 

identificação do material presente nas proximidades da área. O terreno encontra-se numa cota 

média de 1,20 metros, sendo o nível d’água da pista de testes localizado na cota a 0,30 metros 

abaixo desta, considerando a coleta dos dados realizada no período de verão, em fevereiro de 

2006. O pH da água coletada nos poços de monitoramento variou de 5,89 a 6,86 (PROFILL 

ENGENHARIA E AMBIENTE, 2006). 

De acordo com Profill Engenharia e Ambiente (2006), 

A camada superficial consiste em uma argila siltosa plástica muito mole e de cor 

cinza. Esta camada aparece em todos os furos de sondagem. Sua espessura varia de 

5,0 m a 8,8 m e seus valores de NSPT variam de zero a um, indicando resistência ao 

cisalhamento muito baixa; 
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Subjacente à camada de argila mole superficial, próximo ao Canal do DNOS 

(SPT01), ocorre uma camada de areia medianamente compacta de cor variegada. Os 

valores de NSPT desta camada estão em torno de 10 e sua espessura é de 9 m; 

Subjacente à camada de argila mole superficial, em direção oeste (SPT03 e SPT04), 

ocorre uma camada de areia siltosa medianamente compacta a compacta de cor 

marrom. Os valores e NSPT desta camada ficam em torno de 16 e sua espessura é de 

4 metros; 

Subjacente à camada de argila mole superficial, em direção norte (SPT02 e SPT05), 

ocorre uma camada de argila siltosa de consistência média a rija de cor cinza. Os 

valores de NSPT da camada estão em torno de 10 e a espessura varia de 3 m a 8 m; 

Como terceira camada ocorre uma argila pouco plástica de consistência mole a 
média e cor cinza. Os valores de NSPT desta camada variam entre 4 e 7 e sua 

espessura varia de 4 m a 5 m; 

Como quarta camada ocorre uma areia medianamente a muito compacta de cor 

variegada. Esta camada tem altos valores de NSPT, sempre superiores a 30, e 

espessura variando de 5 m a 8 m, com cotas de profundidade variando de 13 m a 17 

m; 

Como última camada antes do impenetrável à percussão foi verificada, somente na 

sondagem SPT04, uma argila não plástica de consistência dura e cor verde, 

provavelmente de origem residual. Esta camada apresenta valor de NSPT de 33 e 

espessura de 2,5 metros. 

 

As figuras 11 e 12 apresentam a localização e o detalhamento do perfil do subsolo dos pontos 

SPT 01 a SPT 05. 

Figura 11 – Detalhamento do perfil de subsolo 

 

(fonte: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE, 2006) 
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5.2.3 Investigação geotécnica 

A investigação geotécnica da área próxima a pista de testes foi realizada através de sondagens 

à percussão (SPT), ensaios de piezocone (CPTU) e ensaios de condutividade hidráulica em 

piezômetros de tubo aberto. 

5.2.3.1 Sondagem à percussão (SPT) 

A sondagem à percussão (SPT) é utilizada para caracterização e classificação dos materiais, 

resistência do solo, e também para análise da cota de nível d’água do terreno a ser estudado, 

através da análise do índice de resistência à penetração (NSPT), que relaciona a resistência do 

solo à cravação de um amostrador padrão com a resistência ao cisalhamento. 

A figura 13 apresenta a variação com a cota do terreno dos valores dos índices de resistência à 

penetração dos pontos SPT 01 a SPT 05, em que nota-se que nos primeiros metros da camada 

de argila mole variam de 0 a 1, e nas camadas seguintes os valores foram maiores de 10 

(PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE, 2006). 
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Figura 13 – Índices de resistência à penetração 

 

(fonte: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE, 2006) 

5.2.3.2 Ensaios de Piezocone (CPTU) 

Para a camada de argila mole presente no subsolo da pista experimental de testes foi 

determinada a resistência ao cisalhamento através dos ensaios de piezocone (CPTU – 

piezocone penetration test), devido às condições não-drenadas e excesso de poropressão, 

representada pelo parâmetro Su. Após o carregamento, ocorre a diminuição do excesso de 

poropressão e índice de vazios, consequentemente aumentando o valor das tensões efetivas 

atuantes e aumentando a resistência ao cisalhamento (PROFILL ENGENHARIA E 

AMBIENTE, 2006). 
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Conforme o procedimento do ensaio detalhado do cone por Schnaid (2000): 

O ensaio consiste na cravação de uma ponteira cônica padronizada no terreno, a uma 

velocidade constante de 20 mm/s. A ponteira contém células de carga 
instrumentadas eletronicamente que permitem medir a resistência de ponta (qC) 

símbolo e a resistência de atrito lateral no fuste da ponteira (fS), símbolo além de 

permitir monitorar as poro-pressões geradas durante o processo de cravação. A partir 

dos resultados da resistência à penetração é possível estimar a resistência ao 

cisalhamento não drenada do solo. 

De acordo com Profill Engenharia e Ambiente (2006), ocorre uma variação nos valores 

estimados de resistência não-drenada Su de 10 KPa medido no ensaio CPTU 02, em uma 

profundidade de 6 metros, e 20 KPa medido no ensaio CPTU 03, em uma profundidade de 4,5 

metros. 

5.2.3.3 Ensaios de condutividade hidráulica 

Um dos ensaios para determinação da condutividade hidráulica dos materiais é o de 

piezômetro. Conforme definição de Profill Engenharia e Ambiente (2006), 

O ensaio de piezômetro consiste na execução de um furo de sondagem, com 

diâmetro variando de 60 a 200 mm (100 mm neste caso), até a profundidade 

desejada para a realização do ensaio. O fundo do furo é preenchido com uma 
camada de filtro granular. Uma tubulação de PVC, com ranhuras a cada 2 cm, nos 

últimos 30 ou 50 cm do tubo, deve ser apoiada na camada granular do filtro. A folga 

entre o trecho ranhurado do tubo e a parede do furo é preenchida com um filtro 

granular, normalmente de areia média. Acima do trecho ranhurado executa-se um 

selo de bentonita com 30 a 50 cm de comprimento. Uma bureta graduada é 

conectada a um tubo acima do solo, auxiliando a leitura do volume de água infiltrada 

no solo, em intervalos iguais de tempo de leitura, com o intuito de facilitar os 

cálculos do coeficiente k. 

Para a determinação dos valores de condutividade hidráulica correspondentes a camada de 

solo superficial de argila mole utilizou-se os pontos dos mesmos piezômetros, a uma 

profundidade de 3 metros. O valor médio encontrado foi 1,4 x 10
-6

 cm/s, variando de 2,7 x 10
-

6
 cm/s a 6,0 x 10

-7
 cm/s, valor este muito baixo para condutividade hidráulica. 
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5.3 COLETA DE DADOS DEFLETOMÉTRICOS COM A VIGA 

BENKELMAN NA PISTA EXPERIMENTAL 

A pista experimental de testes sofreu deformações na área de contato dos pneus devido ao 

tráfego ocorrido em dias de chuva e necessitou de uma camada de 5 centímetros de saibro 

para regularização e preenchimentos de vazios, aplicada anteriormente a realização da 

aplicação do teste da viga Benkelman. A camada superficial de saibro foi compactada com 

trator esteira D6, e regularizada posteriormente com retroescavadeira hidráulica. Os pneus 

foram calibrados com pressão 56 MPa e o peso do conjunto caminhão e material de aterro 

carregado equivale a 8,2 toneladas, estando de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

método de ensaio da norma técnica DNER-ME 024 (BRASIL, 1994a) para a aplicação da 

viga Benkelman e determinação das deflexões do pavimento. As figuras 14 e 15 apresentam a 

aplicação da viga Benkelman na pista experimental de testes e as condições em que se 

encontrava a pista experimental no dia da análise. 

Figura 14 – Viga Benkelman no dia da aplicação 

 

(fonte: foto do autor) 
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Figura 15 – Condições de tráfego da pista experimental no dia da aplicação da viga 

Benkelman 

 

(fonte: foto do autor) 

As informações coletadas através da aplicação da viga da pista experimental, tanto da borda 

direita quanto da borda esquerda, são apresentadas no quadro 3, bem como a constante de 

aferição do equipamento, que deve ser levada em consideração para a minimização de erros 

do processo. A aplicação ocorreu no dia 22 de outubro de 2011, sendo os pontos coletados na 

análise escolhidos de forma a abranger a área de cada uma das três etapa igualmente, com um 

número de 10 a cada etapa. A primeira linha de pontos (BD) está distante da borda direita em 

1 metro, e a segunda linha de pontos (BE) inicialmente seria distante da borda esquerda em 1 

metro, mas foi deslocada em mais 1,5 metros devido a excessiva irregularidade na superfície, 

o que inviabilizaria a aplicação, totalizando 2,5 metros da borda esquerda. 
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Quadro 3 – Levantamento de deflexões da pista experimental através da aplicação 

da viga Benkelman 

Pista experimental de testes – Ecovillage central de resíduos Ltda. 

ETAPA ESTACA 
L.F. - L.I. (10

-2
mm) 

BD BE 

1 

1 26 180 

2 148 135 

3 81 263 

4 64 91 

5 165 60 

    

2 

6 82 90 

7 62 172 

8 101 1121 

9 130 280 

10 145 262 

    

3 

11 147 318 

12 158 669 

13 158 90 

14 224 731 

15 80 134 

Constante de aferição: 1,016 

(fonte: elaborado pelo autor3) 

As deflexões reais ou verdadeiras, 0D , calculadas em cada ponto de prova do pavimento e 

com o auxílio da equação 10 anteriormente apresenta, são apresentadas no quadro 4. Para as 

dimensões a e b da viga Benkelman apresentadas nesta equação, foram utilizadas, 

respectivamente, 255 e 85 centímetros, estando de acordo com a norma técnica DNER-PRO 

175 (BRASIL, 1994b, p. 2-3), que estabelece a relação entre braços da viga (a/b) como 2:1, 

3:1 ou 4:1, neste caso utilizando a relação 3:1. 
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5.4 APLICAÇÃO DO PROGRAMA STATÍSTICA 

Com base nas informações coletadas no levantamento de deflexões da pista experimental 

através da viga Benkelman, os dados foram analisados com o auxílio do programa 

computacional Statistica, que oferece a correspondência dos dados levantados com 

aproximações estatisticamente fornecidas, em uma análise estatística das deflexões 

recuperáveis. Ainda, em posse destes valores e de acordo com a norma técnica DNER-PRO 

010 (BRASIL, 1979, p. 7), foi possível o cálculo da média aritmética e do desvio padrão, 

conforme as equações 12 e 13, respectivamente. 

n

d

d

i
  

(equação 12) 

Onde: 

d = média aritmética dos valores individuais; 

id = valores individuais das deflexões recuperáveis; 

n = número de valores individuais computados. 

 
1

2







n

dd i
  

(equação 13) 

Onde: 

 = desvio padrão; 

d = média aritmética dos valores individuais; 

id = valores individuais das deflexões recuperáveis; 

n = número de valores individuais computados. 

 

O intervalo de aceitação para os valores individuais foi definido conforme a equação 14. 

                                                                                                                                                                             
3 O levantamento dos pontos e a coleta das deflexões através do ensaio de viga Benkelman foram feitos pelo Sr. 

Luciano Borges. 
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  .2;.2  ddD  (equação 14) 

Onde: 

D = intervalo de aceitação; 

 = desvio padrão; 

d = média aritmética dos valores individuais. 

 

Para a determinação do valor do coeficiente de variação para cada uma das distribuições, de 

acordo com a norma técnica DNER-PRO 010 (BRASIL, 1979, p. 7) utilizou-se a equação 15. 

d
cv


  (equação 15) 

Onde: 

cv = coeficiente de variação; 

 = desvio padrão; 

d = média aritmética dos valores individuais. 

 

Através do auxílio destas equações e destes valores, para cada etapa da pista experimental, foi 

possível a composição dos quadros 5 a 7. Para a primeira etapa, composta por 70 cm de 

blocos de concreto e rocha, seguida por 45 cm de RCD com diâmetro máximo de 5 cm, e 20 

cm de brita graduada, obteve-se os resultados conforme o quadro 4. 

Quadro 4 – Resultados obtidos para a média, desvio padrão, coeficiente de variação, 

valores máximo e mínimo e intervalo de aceitação na primeira etapa 

 

d              
(10

-2
 mm) 

               
(10

-2
 mm) 

cv           
(%) 

mín. – máx. 
Intervalo de 

aceitação 

BD 96,8 58,3 60,2 26 – 165 0 – 213,4 

BE 145,8 79,7 54,7 60 – 263 0 – 305,2 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Foi possível a utilização de todas as deflexões coletadas, resultando os seguintes valores para 

a média, desvio padrão e coeficiente de variação, respectivamente. 

d = 121,3 

 = 70,71 

cv = 58,3% 

 

Para a segunda etapa, composta por 70 cm de blocos de concreto e rocha, seguida por 55 cm 

de RCD, e 10 cm de brita graduada, obteve-se os resultados conforme o quadro 5. 

Quadro 5 – Resultados obtidos para a média, desvio padrão, coeficiente de variação, 

valores máximo e mínimo e intervalo de aceitação na segunda etapa 

 

d              
(10

-2
 mm) 

               
(10

-2
 mm) 

cv           
(%) 

mín. – máx. 
Intervalo de 

aceitação 

BD 104,1 34,1 32,7 62 – 145 35,9 – 172,3 

BE 201 87,8 43,7 90 – 280 25,4 – 376,6 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Não foi possível a utilização de todas as deflexões coletadas, sendo excluído o valor 1171, 

considerado elevado em relação aos demais, resultando os seguintes valores para a média, 

desvio padrão e coeficiente de variação, respectivamente. 

d = 147,1 

 = 78,2 

cv = 53,2% 

 

Para a terceira etapa, composta por 70 cm de blocos de concreto e rocha, seguida por 65 cm 

de RCD, sem a utilização de camada de brita graduada, obteve-se os resultados conforme o 

quadro 6. 
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Quadro 6 – Resultados obtidos para a média, desvio padrão, coeficiente de variação, 

valores máximo e mínimo e intervalo de aceitação na terceira etapa 

 

d              
(10

-2
 mm) 

               
(10

-2
 mm) 

cv           
(%) 

mín. – máx. 
Intervalo de 

aceitação 

BD 153,4 51,1 33,3 80 – 224 51,2 – 255,6 

BE 180,7 120,9 67,2 90 – 318 0 – 422,5 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Não foi possível a utilização de todas as deflexões coletadas, sendo excluídos os valores 731 e 

669, considerados elevados em relação aos demais, resultando os seguintes valores para a 

média, desvio padrão e coeficiente de variação, respectivamente. 

d = 163,6 

 = 76,6 

cv = 46,8% 

As deflexões medidas através da aplicação da viga Benkelman, em cada etapa da pista 

experimental, ficaram contidas nos intervalos correspondentes ao máximo e mínimo, 

conforme a figura 16. 

Figura 16 – Intervalo correspondente às deflexões medidas com a aplicação da viga 

Benkelman, para cada etapa 

 

(fonte: ilustração do autor) 
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5.5 APLICAÇÃO DO PROGRAMA EVERSTRESS 5.0 

Para a análise mecanística da pista experimental de testes foi utilizado o programa 

computacional EVERSTRESS 5.0, estabelecendo uma relação entre o desempenho do 

pavimento e a grandeza das deformações recuperáveis. 

Este programa computacional solicita diversos dados de entrada, entre eles: 

a) número de camadas do pavimento; 

b) espessura das camadas do pavimento; 

c) coeficiente de Poisson; 

d) pressão dos pneus; 

e) carga correspondente ao eixo do caminhão; 

f) raio de aplicação da carga; 

g) localização dos dados a obter, correspondentes aos pontos críticos. 

 

Aplicando o EVESTRESS 5.0 inicialmente no trecho sem a camada composta de brita 

graduada, etapa 3, pode-se obter o módulo de resiliência representativo da camada de RCD, 

igual a 85 MPa. Logo após a obtenção do módulo de resiliência representativo da camada de 

RCD se fez a análise das outras duas composições faltantes, as etapas 1 e 2, resultando para o 

módulo de resiliência da camada de brita graduada em 400 MPa. A camada de blocos e rocha 

foi considerada como reforço de subleito, suportada por camada de 5 metros de argila mole, 

onde este conjunto composto por blocos e argila mole teve seu valor arbitrado como sendo de 

20 MPa. 

Para cada estrutura obteve-se os valores estimados dos módulos de resiliência da sub-base, do 

rcd e da brita graduada. Como informações mais importantes pode-se salientar a compressão 

( zz ) no topo da camada de subleito, no topo da camada de RCD e no topo da camada de brita 

graduada, e também a tensão vertical ( v ) no topo da camada de subleito. 

As respostas estruturais obtidas através da aplicação do programa computacional 

EVERSTRESS 5.0 são apresentadas nos apêndices A, B e C, correspondentes a primeira, 

segunda e terceira etapas, respectivamente. 

Logo após a obtenção das respostas estruturais do pavimento (tensões, deformações e módulo 

de resiliência) faz-se a comparação destas respostas com valores admissíveis através da 
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aplicação de modelos matemáticos de tensão admissível, que varia de acordo com o volume 

de tráfego, conforme a equação 16. 

  21,02

. 10.9,1
 AASHTOadmissívelv N  (equação 16) 

Onde: 

admissívelv.  = deformação admissível; 

AASHTON  = número anual de solicitações do eixo padrão (AASHTO). 

 

Finalmente faz-se a utilização da equação 17, igualando-se a tensão admissível com a tensão 

de compressão ( zz ). 

AASHTO

admissívelv
N

MR

log70,01

006,0
.


  (equação 17) 

Onde: 

admissívelv.  = tensão admissível; 

MR  = módulo de resiliência; 

AASHTON  = número anual de solicitações do eixo padrão (AASHTO). 

 

Os valores das deformações admissíveis e tensões admissíveis são apresentados a seguir no 

quadro 7. Neste quadro também são apresentados os valores de N, fazendo referência as 

normas do DNIT e AASHTO, conforme equação 18. 

AASHTODNIT NN 4  (equação 18) 

Onde: 

DNITN  = número anual de solicitações do eixo padrão (DNIT); 
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AASHTON  = número anual de solicitações do eixo padrão (AASHTO). 

Quadro 7 – Número de solicitações do eixo padrão de 8,2 Tf em função de 

deformações ( zz ) e tensões ( zz ) verticais no topo da camada de RCD 

ETAPA zz                    
(10

-6
) 

AASHTON  DNITN  
 

zz           
MPa

 AASHTON
 DNITN  

Primeira -1352,74 2,9x10
5
 1,2x10

6
  0,116 2,4x10

5
 9,5x10

5
 

Segunda -2833,13 8,6x10
3
 3,4 x10

4
  0,2666 7,6 x10

3
 3,1x10

4
 

Terceira -2477,30 1,6x10
4
 6,5x10

4
  0,560 1,5x10

4
 5,9x10

4
 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na quase totalidade das pistas executadas a brita graduada se faz presente na composição das 

camadas de base e sub-base, por apresentar características importantes que permitem a 

sustentação das camadas superiores, de forma a não apresentar deformação excessiva 

ocasionadas pelo desgaste e atrito entre pneus e a pista. De acordo com Bernucci et al. (2008, 

p. 357), geralmente, as camadas de base e sub-base bem executadas com brita graduada 

apresentam ISC maiores do que 60% podendo chegar até mais de 100%, e o MR destas bases 

é em média 100 a 400 MPa (1.000 a 4.000 kgf/cm
2
). 

Para a verificação do dimensionamento das camadas da pista experimental de testes se fez 

uma estimativa do módulo de resiliência in situ das camadas em questão, calculado por 

retroanálise a partir das medidas de deflexões através da aplicação do programa 

computacional EVESTRESS 5.0. 

Para análise de fadiga através das deformações admissíveis nas três etapas da pista 

experimental a primeira etapa mostrou-se superior ao suportar um volume de tráfego N da 

ordem de 7.10
4
, se comparada às outras duas etapas. 

Para a análise de rompimento por cisalhamento da camada de subleito novamente a primeira 

etapa da pista experimental mostrou-se superior ao suportar um volume de tráfego N da 

ordem de 6.10
4
. 

O fato de os valores da etapa intermediária, correspondente a composição com camada de 70 

cm de blocos e rocha, 55 cm de RCD e 10 cm de brita graduada ter apresentado valores 

inferiores a terceira etapa, correspondente a composição com camada de 70 cm de blocos e 

rocha, seguida por 65 cm de RCD, não contendo camada de brita graduada, se deve ao fato da 

regularização da camada superior, anteriormente ao dia da aplicação da viga Benkelman. 

Neste trecho encontraram-se imperfeições mais elevadas que os demais trechos. 

De acordo com as informações sobre o MR das camadas do pavimento a capacidade estrutural 

de uma camada de 20 centímetros de brita graduada equivale a uma camada de 28 centímetros 

de RCD com diâmetro máximo de 2 polegadas, supondo um volume de tráfego não 

excedendo N=10
5
. 
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Como sugestão para trabalhos acerca da reutilização de materiais, ao invés de haver o 

aproveitamento como base e sub-base na pavimentação de estradas, poderia ser feita a 

utilização de resíduos de construção e demolição com relativa classificação em blocos para 

pavimentação de vias e meio-fio e para alvenaria ecologicamente projetada, analisando a 

viabilidade do processo. 
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APÊNDICE A – Folha de resultados para a estimativa do módulo de 

resiliência em função das deflexões médias, para a primeira etapa, 

composta por 70 cm de blocos de concreto e rocha, seguida por 45 cm de 

RCD e 20 cm de brita graduada 
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APÊNDICE B – Folha de resultados para a estimativa do módulo de 

resiliência em função das deflexões médias, para a segunda etapa, composta 

por 70 cm de blocos de concreto e rocha, seguida por 55 cm de RCD e 10 cm 

de brita graduada 
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APÊNDICE C – Folha de resultados para a estimativa do módulo de 

resiliência em função das deflexões médias, para a terceira etapa, composta 

por 70 cm de blocos de concreto e rocha, seguida por 65 cm de RCD e não 

contendo camada de brita graduada 
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