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A escassez de matéria-prima natural nos grandes centros urbanos incentiva o estudo de 

materiais alternativos. No que diz respeito à geração de resíduos da construção e 

demolição (RCD), a problemática ultrapassa as barreiras econômicas e a sua disposição 

irregular resulta em transtornos à população das formas mais diversas: proliferação de 

vetores de doenças, enchentes, obstrução de vias, dentre outras. Pesquisas realizadas no 

exterior e no Brasil mostram a possibilidade de reaproveitamento destes resíduos na 

área de pavimentação. No Brasil, já existem trechos de rodovias executados com a 

aplicação do RCD como agregado. No estado do Ceará na área da Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF), foco desta pesquisa, dois solos foram estudados: um arenoso e um 

argiloso. Esses solos foram estabilizados granulometricamente com um RCD puro, de 

dimensões graúdas, em três taxas distintas (40%, 50% e 60% de agregado reciclado). As 

análises de laboratório envolveram ensaios de caracterização, ambientais, ensaios 

mecânicos de resistência e análise da imprimação betuminosa. No que diz respeito à 

imprimação betuminosa, o estado do Ceará utiliza, predominantemente, o asfalto 

diluído de cura média (CM-30) Os asfaltos diluídos têm sua utilização questionada em 

diversos países que possuem uma legislação ambiental mais rígida, devido à utilização 

do querosene como diluente. Este derivado do petróleo libera voláteis e atinge os 

lençóis freáticos, causando danos ambientais. Tendo por base este pressuposto, a 

pesquisa propôs a substituição do diluente convencional pelo biodiesel de soja, em uma 

composição de um asfalto diluído denominada CAP/BIO. O biodiesel é um 

biocombustível produzido a partir de óleos vegetais, gordura animal e óleos residuais, 

que possui, então, uma grande versatilidade no que diz respeito à sua produção. Este 

trabalho avalia o comportamento da imprimação betuminosa em corpos de prova 

simulando bases granulares constituídas de solos estabilizados com RCD a partir da 

utilização dos dois ligantes supracitados (CM-30 e CAP/BIO) em três taxas distintas 

(0,8 L/m²; 1,0 L/m²; 1,2 L/m²). Os corpos de prova foram preparados para diferentes 

misturas de RCD nos teores de umidade de compactação. Os resultados experimentais 

mostraram que tanto a estabilização dos solos da RMF com RCD, como o material 

testado (CAP/BIO) podem ser alternativas viáveis a serem aplicadas na área de 

pavimentação. Os resultados apresentaram valores satisfatórios em praticamente todos 

os cenários, sendo as misturas de solo com adição de 50% de RCD as mais indicadas, 

para ambos os solos, moldadas à energia inter-modificada de compactação. 
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USE OF ALTERNATIVE MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION OF URBAN 

PAVIMENTS ON THE METROPOLITAN REGION OF FORTALEZA  

 

BRUNO TIAGO ANGELO DA SILVA 

DECEMBER/2009 

 

Advisor: PhD. Suelly Helena de Araújo Barroso 

The shortage of natural raw materials in large urban centers encourages the study of 

alternative materials. With regard to the generation of waste from construction and 

demolition waste (CDW) the problem goes beyond the economic barriers and their 

irregular arrangement results in disturbances to the population in many different ways: 

proliferation of vectors, flooding, obstruction of roads, among others. Several 

researches we carried out abroad and in Brazil to show the possibility of reuse of waste 

in the pavement area. In Brazil, there are stretches of road running with the application 

of the CDW as an aggregate. The state of Ceará, in the Fortaleza Metropolitan Region 

(FMR), research’s focus, have two poor soils, a sandy and a clay, granulometric 

stabilized with CDW pure, at three different rates (40 %, 50% and 60% of recycled 

aggregate). The experimental program includes characterization tests, environmental 

tests and mechanical resistance. Allied to this, there is a perceived need to decrease the 

environmental impacts of paving works around the world. In the case of bituminous 

primer, the state of Ceará uses predominantly asphalt diluted medium-cure (CM-30) 

The diluted asphalt have its use questioned in several countries with rigid environmental 

legislation due to use of kerosene as diluent. This petroleum-derived compound causes 

untold environmental damages. Based on this assumption, the research proposes to 

replace the conventional solvent by biodiesel, resulting in a composition of asphalt 

diluted called CAP/BIO. It should be noted that biodiesel is a biofuel produced from 

vegetable oils, animal fats and waste oils, with a great versatility with regard to their 

production. This study evaluates the behavior of bituminous primer on specimens 

simulating bases consisting of granular soils and CDW, with the use CM-30 and 

CAP/BIO at three different rates (0.8 L/m²; 1.0 L/m², 1.2 L/m²). The experimental 

results showed that both the stabilization of the soil in FMR with CDW and the material 

tested (CAP/BIO) can be interesting alternative materials to be used, but only if the 

peculiarities and eccentricities of each material were respected 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A geração de resíduos é um mal inerente a qualquer processo produtivo e, com 

base nesta afirmação, busca-se a minimização e até uma utópica eliminação desta 

produção. O ideal seria um processo de fabricação e utilização de materiais 

completamente sustentável em que nada fosse perdido durante as fases que o compunha. 

Baseando-se nesta tentativa de dirimir os impactos ao ambiente, a técnica da reciclagem 

se mostrou uma importante vertente, sendo, assim, aplicada e seu uso difundido 

nacional e internacionalmente. 

O beneficiamento de materiais utilizados, através da técnica da reciclagem, 

pode ser executada em diversos produtos, sendo os mais comuns o vidro, o papel, o 

plástico, o metal e a pilha. 

O vidro é um dos principais materiais passíveis de reciclagem, uma vez que 

todos os seus componentes podem ser reutilizados. Uma garrafa de vidro é gerada em 

sua total funcionalidade através de uma outra garrafa de vidro, sem perda de resistência 

ou mudança no aspecto visual. Estudos no Brasil buscam, ainda, a utilização de pó de 

vidro como estabilizador de solos e esta destinação é vista com otimismo pelos 

primeiros resultados já encontrados. 

Pesquisas amplamente desenvolvidas já mostram a eficiência na utilização de 

escória de aciaria (nome popular do resíduo da indústria siderúrgica) como agregado 

para estabilização de solos com fins de pavimentação. Os estudos atuais visam 

compreender o comportamento destes resíduos no período em que ainda sofrem 

expansão, pois este fator é determinante para o bom desempenho do material no solo.  

As garrafas PET, além de reciclagem profissional de determinados 

componentes do plástico, também sofrem reciclagem artesanal, com artistas 

desenvolvendo produtos que vão de sofás a carrinhos de rolimã. 
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Estudos que verificam a potencialidade deste tipo de material em pavimentação 

já foram realizados, indicando que fibras de garrafa PET não são tão eficazes no que diz 

respeito ao aumento da resistência, se aplicadas como estabilizantes de solos e 

comparadas às fibras de polipropileno. 

O plástico também já é protagonista de estudos que pretendem utilizá-lo como 

substituinte de madeiras não estruturais em obras de construção civil e, por fim, as 

borrachas já têm seu uso bem definido em reciclagem de pneus e em pesquisas que 

aperfeiçoam sua utilização em revestimentos asfálticos, com significativo êxito. 

Cinzas de carvão mineral e de resíduos sólidos urbanos (RSU) são estudadas, 

visando aplicabilidade na pavimentação, além dos habituais estudos para substituição de 

parte do clínquer portland  na fabricação de cimento. Os estudos envolvendo a cinza de 

RSU ocorrem em menor intensidade devido às poucas usinas termoelétricas deste tipo, 

se comparadas às que utilizam carvão mineral.  

Entretanto, estes materiais recicláveis não são o foco da pesquisa em questão. 

A intensa produção de resíduos de construção e demolição (RCD), que a cada dia ganha 

mais visibilidade e causa preocupação aos médios e grandes centros urbanos, resulta na 

necessidade crescente de desenvolvimento de políticas que visem sua destinação correta 

e, para isso, pesquisas devem ser desenvolvidas para supri-la. 

A principal causa da ocorrência de resíduos de construção, cerne da 

problemática de geração e disposição irregular dos RCD, é a não utilização de um 

método construtivo sustentável. Porém, as grandes construtoras atualmente já trabalham 

com a chamada “construção enxuta”, que condena retrabalhos e busca reduzir ao 

máximo a geração de entulhos.  

Entretanto, enquanto todas as construtoras não assumirem esta conduta, é 

importante que o ramo da pavimentação desempenhe um papel ativo investindo em 

pesquisas que analisem o comportamento mecânico de agregados reciclados de resíduos 

sólidos da construção civil empregados nas mais diversas formas, dentre elas como 

camadas de base e sub-base de pavimentos (LEITE et al., 2006). 

Não se observa um total comprometimento por parte dos geradores de resíduos, 

logo, a grande problemática reside na disposição irregular dos mesmos nas áreas de 

bota-fora das cidades, resultando em transtornos sociais causados pelas enchentes e os 
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danos ao meio ambiente, representando custos elevados para o poder público e para a 

sociedade (Figura 1.1). Por conta disto, o estabelecimento de novos métodos para a 

gestão pública de resíduos da construção e demolição se mostra essencial (PINTO, 

1999). 

 

Figura 1.1 – Disposição irregular de resíduos em áreas urbanas. (MOTTA, 2005) 

Os responsáveis pelos resíduos devem ter como objetivo prioritário a sua não 

geração e, sendo isso impossível, devem considerar reduzir, reutilizar e reciclar. Assim, 

reciclagem de resíduos pela indústria da construção civil vem se consolidando como 

uma prática importante para o desenvolvimento sustentável, seja atenuando o impacto 

ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos. 

Em alguns países, a utilização de material reciclado para a pavimentação já é 

bastante acentuada e as técnicas já estão consolidadas. No Brasil, ao longo dos anos, 

alguns estudos foram desenvolvidos a fim de desenvolver procedimentos do uso de 

reciclado para diversos fins, dentre eles o da pavimentação.  

Uma das grandes necessidades, além da viabilidade de aplicação dos resíduos 

para fins mais nobres, é a redução de custos das obras de pavimentação das rodovias de 

baixo volume de tráfego dizem respeito à racionalização do uso dos materiais locais, 

bem como a redução das espessuras das camadas de base e revestimento, por serem 

estas, as camadas mais nobres de um pavimento rodoviário. 

Assim, é fato comum a indicação de soluções de revestimento com reduzidas 

espessuras e com pouca ou nenhuma função estrutural, o que leva as camadas de base, a 

absorverem, quase que integralmente, todos os esforços oriundos do tráfego. A quase 

total transferência de esforços para a base exige que esta camada tenha uma forte 
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ligação com a capa de rolamento, cujo atributo é fornecido pela imprimação (RABÊLO, 

2006). 

Esta imprimação no país é usualmente executada utilizando-se asfalto diluído 

CM-30 como principal produto, entretanto, do ponto de vista puramente ambiental, 

condena-se este uso, pois o CM-30 possui querosene como diluente, composto este 

emissor de voláteis e passível de percolação para os lençóis freáticos. 

Com base nessa realidade, a pesquisa aqui proposta investigou, também, o 

comportamento do uso de uma mistura composta por 60% de CAP (cimento asfáltico de 

petróleo) e 40% de Biodiesel de Soja quanto à penetração da imprimação em solo 

estabilizado com RCD.  

A justificativa para o uso do biocombustível se dá pelo caráter ambiental do 

mesmo e pelo fato de ser uma tecnologia em crescimento no país. Para efeitos de 

comparação, ensaios de penetração foram realizados com asfalto diluído CM-30 

aplicado à temperatura de 30°C, já que este ainda é o padrão de imprimação do país. 

Busca-se viabilizar a construção de um pavimento ecológico, utilizando-se 

materiais menos poluentes para uso em imprimação aliado ao uso de resíduos do tipo 

RCD como estabilizador nas camadas mais nobres da estrutura do pavimento. 

 

1.2. PROBLEMA DA PESQUISA 

O problema da pesquisa se enquadra na necessidade crescente de destinação 

adequada de resíduos sólidos da construção civil nos grandes centros urbanos, pois sua 

disposição irregular implica em prejuízos para a sociedade e custos elevados para o 

poder público. Aliado a isto, verifica-se a importância do uso de materiais alternativos, 

substituintes do querosene, na diluição dos materiais aplicados em imprimação 

betuminosa.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar a possibilidade de aplicação de 

materiais alternativos nas camadas granulares de um pavimento, bem como na 

imprimação betuminosa, respectivamente o Resíduo da Construção e Demolição (RCD) 

e Biodiesel de Soja, na área de pavimentação da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF). 

Para a obtenção dos objetivos gerais, deve-se atentar para os seguintes 

objetivos específicos: 

• Realização de análises das características físicas e o comportamento mecânico 

dos agregados reciclados de RCD; 

• Verificação da qualidade dos agregados reciclados produzidos na RMF para que 

os mesmos possam ser usados em camadas mais nobres dos pavimentos; 

• Aplicação de uma camada de imprimação nas misturas de solo-RCD e verificar 

a penetração; 

• Estudar a viabilidade de aplicação de Biodiesel de Soja nos solos estabilizados 

com RCD e determinar a melhor taxa de aplicação do ligante no material. 

O trabalho busca, também, estimular o aproveitamento do RCD na área de 

pavimentação, contribuindo para a diminuição de impactos ambientais causados pela 

disposição inadequada desses resíduos na natureza. 

1.4. METODOLOGIA 

Para se atingir os objetivos destacados pelo presente trabalho, foram 

desenvolvidos os seguintes passos: 

 

a) realização de revisão bibliográfica a respeito da geração e destinação de 

RCDs, principalmente para fins rodoviários; 

 

b) desenvolvimento de estudo a respeito da aplicabilidade do biodiesel de 

soja como parte componente de mistura proposta para imprimação 

betuminosa; 
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c) coleta e caracterização de solo, resíduos de construção e demolição e 

materiais betuminosos aplicáveis à pesquisa; 

 
d) ensaios laboratoriais, seguindo roteiro detalhado futuramente; 

 

e) análise dos dados obtidos no ensaio; 

 

f) redação das conclusões obtidas a partir da tabulação dos ensaios gerados 

laboratorialmente para posterior finalização do trabalho, bem como 

indicações para novas pesquisas.   

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Capítulo 1 - Introdução 

Esse capítulo apresenta o trabalho desenvolvido, explicitando o contexto de 

uma maneira genérica e elencando as etapas do processo de realização do estudo. 

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica - Resíduos 

Capítulo que explicita o assunto da geração e utilização de RCDs com maior 

profundidade, apresentando dados nacionais e internacionais a respeito da produção de 

resíduos da construção e demolição, origem, composição, possíveis aplicações. O 

capítulo aborda, também, questões inerentes às particularidades encontradas nos 

materiais provenientes da Região Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. 

Capítulo 3 - Revisão Bibliográfica – Imprimação / Biodiesel 

Neste capítulo, compilam-se informações pertinentes a respeito do processo de 

imprimação betuminosa, bem como da utilização de materiais alternativos como 

diluentes do CAP. 

Capítulo 4 – Procedimento experimental 

O capítulo apresenta detalhes sobre todas as partes constituintes do processo 

laboratorial ao quais os materiais foram submetidos. 
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Capítulo 5 – Resultados e discussões 

Nesse capítulo em que os resultados encontrados em laboratório serão 

analisados, comparados com estudos anteriores e conseqüentemente, discutidos. 

Capítulo 6 – Considerações finais 

Após a análise e discussão dos resultados, um texto apresenta as conclusões a 

respeito do material analisado e seu comportamento para o fim em estudo. Serão 

também apresentadas sugestões para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

PRODUÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

2.1.  RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O processo de industrialização e o crescimento econômico dos centros urbanos 

aumentaram significativamente a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), agravando 

o desafio da disposição correta e segura da crescente produção de RSU. Devido a esse 

crescimento, técnicas que antes eram utilizadas, tais como os depósitos a céu aberto ou 

lançamento em cursos de água, se tornaram intoleráveis sob os aspectos econômicos, 

sanitários e, principalmente, ambientais. Sendo assim, a técnica de disposição de RSU 

em aterros sanitários com seus diferentes métodos de operação se tornou a 

mundialmente mais empregada, embora a tendência seja cada vez mais a reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos de modo a prolongar a vida útil destes aterros ao máximo 

(CARVALHO, 1999). 

Entretanto, segundo BESEN (2006), a civilização moderna convive com um 

processo crescente de degradação ambiental e aumento da pobreza decorrentes do  

crescimento populacional, da incapacidade de muitos governos de implantar, 

eficazmente, programas de inclusão social, da concentração demográfica nos espaços 

urbanos e dos padrões insustentáveis de produção e consumo. 

No ano de 1992 foi realizada a Conferência Internacional sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas – Rio 92, que produziu o documento 

Agenda 21, simbolizando a consciência internacional para, entre outros problemas, a 

gravidade da geração excessiva de resíduos sólidos. 

A Agenda 21 contempla questões como a mudança dos padrões de consumo e 

manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas aos 

esgotos sanitários. Outros temas são abordados, tais como: a minimização de resíduos: 

(redução, reaproveitamento e reciclagem), a promoção da disposição e tratamento 

ambientalmente saudáveis dos resíduos e da ampliação do alcance dos serviços que se 

ocupam dos resíduos (AGENDA 21, 1997). 
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A problemática da geração de RSU tem início com a definição básica de que 

qualquer atividade, seja humana, seja industrial, comercial, domiciliar ou de lazer, gera 

sempre resíduos, que se não forem dispostos corretamente podem contaminar solo, 

águas e o ar, gerando riscos tanto à saúde pública quanto ao meio ambiente 

(CARVALHO, 1999). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada 

pelo IBGE em 2000, no Brasil se coleta cerca de 228.413 toneladas de resíduos sólidos 

diariamente, sendo 125.258 toneladas referentes aos resíduos domiciliares. Entretanto, 

20% da população brasileira ainda não contam com serviços regulares de coleta. Dos 

RSU coletados, 47% são destinados para aterros sanitários, 23,3% para aterros 

controlados, 30,5% para lixões, 0,4% vão para compostagem e 0,1% para triagem 

(JUCÁ, 2003). 

A Tabela 2.1 apresenta a população brasileira e sua distribuição per capita da 

geração de resíduos. 

Tabela 2.1 – Geração de resíduos sólidos (JUCÁ, 2003) 
 População Total Geração de Resíduos 

(t/dia) Geração per capita 
(kg/hab.dia) 

Valor (%) Valor (%) 
Brasil 169.799.170 - 228.413 100 1,35 
Norte 12.900.704 7,6 11,067 4,8 0,86 
Nordeste 47.741.711 28,1 41.568 18,2 0,87 
Sudeste 72.412.411 42,6 141.617 62 1,96 
Sul 25.107.616 14,8 19.875 8,7 0,79 
Oeste 11.636.728 6,9 14.297 6,3 1,23 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2.1, verifica-se que a região 

Sudeste é a responsável por 62% da geração de resíduos e a região Nordeste aparece em 

segundo lugar com 18,2%. 
 

Um erro muito comum cometido por alguns técnicos é correlacionar a geração 

per capita somente ao lixo domiciliar (doméstico + comercial), em lugar de 

correlacioná-la aos resíduos urbanos (domiciliar + público + entulho, podendo até 

incluir os resíduos de serviços de saúde) (MONTEIRO et. al 2001). 
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Na ausência de dados mais precisos, a geração per capita pode ser estimada 

através da Figura 2.1 apresentada a seguir. 

 

Figura 2.1 – Variação da geração per capita versus a população                                   

(adaptado de MONTEIRO et. al 2001) 

Com relação à composição dos resíduos sólidos gerados pela população, 

verifica-se que existem variações na composição dos lixos entre países e cidades. 

BESEN (2006) apresenta dados indicando que no Brasil, América Latina e Caribe a 

porcentagem de matéria orgânica é alta (55%) e com relação aos materiais recicláveis é 

baixa (32%) se comparados com os índices europeus e dos EUA. 

A Figura 2.2 mostra que nos EUA a porcentagem de matéria orgânica do lixo é 

baixa, o que reflete o estilo de vida americano que enfatiza o uso de embalagens para 

acondicionamento de alimentos e de alimentos pré-industrializados. 
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Figura 2.2 – Composição dos resíduos sólidos domiciliares em diversos países (%). 

(BESEN, 2006) 

 

Para se entender a problemática da geração de resíduos sólidos urbanos, deve-

se compreender detalhes relevantes a respeito dos mesmos. A seguir serão elencados 

alguns tipos de resíduos gerados, bem como sua destinação. 

2.1.1.  Composição dos resíduos sólidos urbanos 
 

A NBR 10004/2004 (Resíduos Sólidos – Classificação) classifica os resíduos 

sólidos quanto à sua origem em: industriais (não perigosos, perigosos e tóxicos), 

radioativos (lixo atômico), de serviços de saúde ou hospitalares, agrícolas e urbanos 

(Figura 2.3).  
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Figura 2.3 – Classificação dos resíduos sólidos urbanos segundo a sua origem                      

( NASCIMENTO, 2007) 

 

A mesma norma classifica, ainda, os resíduos de acordo com o seu estado 

físico (sólido, líquido ou gasoso), o grau de periculosidade, mostradas a seguir: 

• Resíduos Classe I – resíduos perigosos através de critérios tais como 

inflamabilidade, reatividade, toxidade, corrosividade e patogenicidade; 

• Resíduos Classe II A – resíduos não perigosos e não inertes, podendo apresentar 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

• Resíduos Classe II B – resíduos não perigosos e inertes (rochas, tijolos, vidros, 

alguns plásticos e borrachas) que não são decompostos facilmente. 

Os resíduos destinados aos aterros, geralmente, são os constituídos por uma 

considerável parcela de matéria orgânica que são facilmente degradáveis, passando por 

transformações físico-químicas e biológicas resultando na produção de chorume e gás. 

Sua composição é extremamente heterogênea, uma vez que apresenta componentes 

inertes (não degradáveis). 
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De acordo com as recomendações do GLR – Recommendations Geotechnic of 

Landfill (KNOCHENMUS et. al., 1998 e KÖNIG & JESSBERGER, 1997 apud 

CARVALHO, 1999) os resíduos podem ser classificados em materiais como solos e 

materiais diferentes de solos.  

No primeiro caso, o resíduo tem comportamento similar aos solos e, portanto, 

os princípios da mecânica dos solos são aplicáveis. Já para o caso de resíduos 

classificados como materiais diferentes de solos, os princípios da mecânica dos solos 

somente têm aplicações limitadas ou não são aplicáveis.  

Assim, a fase sólida dos RSU podem ser divididas em três categorias: materiais 

inertes estáveis, materiais altamente deformáveis e materiais orgânicos biodegradáveis. 

Logo, a categoria dos inertes (vidros, metais, cerâmicas, solos, cinzas, resto de 

demolição) apresentam comportamento mecânico semelhante aos solos granulares, os 

quais desenvolvem forças de atrito entre as partículas. 

A segunda categoria inclui os materiais como plásticos, papéis, têxteis e 

borracha, os quais apresentam alta deformabilidade e possibilidade de absorver ou 

incorporar fluidos no interior de sua estrutura. Quando submetidos a um carregamento, 

esses materiais sofrem grandes deformações iniciais com mudança de sua forma 

original, além disso, a longo prazo podem apresentar deformações de natureza viscosa. 

Finalmente, a categoria dos materiais orgânicos biodegradáveis, constituída por 

resíduos de poda e alimentares, passa por significantes transformações físico-químicas 

em curto prazo, acompanhadas pela produção de líquidos e gases (CARVALHO, 1999). 

2.1.2. Alguns tipos de resíduos sólidos urbanos 

2.1.2.1 Pilhas e baterias 

As pilhas e baterias têm como princípio básico converter energia química em 

energia elétrica utilizando um metal como combustível. Apresentando-se sob várias 

formas (cilíndricas, retangulares, botões), podem conter um ou mais dos seguintes 

metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), 

zinco (Zn), manganês (Mn) e seus compostos (MONTEIRO, 2001). 

As substâncias das pilhas que contêm esses metais possuem características de 

corrosividade, reatividade e toxicidade e são classificadas como "Resíduos Perigosos – 

Classe I". 
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As substâncias contendo cádmio, chumbo, mercúrio, prata e níquel causam 

impactos negativos sobre o meio ambiente e, em especial, sobre o homem. Outras 

substâncias presentes nas pilhas e baterias, como o zinco, o manganês e o lítio, embora 

não estejam limitadas pela NBR 10.004, também causam problemas ao meio ambiente, 

conforme se verifica na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Potencial poluidor do elementos químicos utilizados em pilhas e baterias 
(MONTEIRO, 2001) 

ELEMENTO EFEITOS SOBRE O HOMEM 
Pb (Chumbo)* • dores abdominais (cólica, espasmo e rigidez) 

• disfunção renal 
• anemia, problemas pulmonares, paralisia 
• sonolência, manias, delírio, convulsões e coma 

Hg (Mercúrio) • gengivite, salivação, diarréia (com sangramento) 
• dores abdominais 
• congestão, inapetência, indigestão 
• dermatite e elevação da pressão arterial 
• estomatites (inflamação da mucosa da boca) 
• insônia, dores de cabeça, colapso, delírio, convulsões 
• lesões cerebrais e neurológicas provocando 
desordens psicológicas afetando o cérebro 

Cd (Cádmio) • manifestações digestivas (náusea, vômito, diarréia) 
• disfunção renal 
• problemas pulmonares 
• envenenamento (se ingerido) e pneumonite (se inalado) 
• câncer 

Ni (Níquel) • câncer 
• dermatite 

Ag (Prata) • distúrbios digestivos e impregnação da boca pelo metal 
• argiria (intoxicação crônica) podendo chegar à morte 

Li (Lítio) • inalação – ocorrerá lesão mesmo com pronto atendimento 
• ingestão – mínima lesão residual 

Mn (Manganês) • disfunção do sistema neurológico, gagueira e insônia 
Zn (Zinco) • problemas pulmonares 

• lesão residual 
• contato com os olhos – lesão grave 

* Mesmo em pequenas quantidades 

 

2.1.2.2 Lâmpadas fluorescentes 

O pó que se torna luminoso encontrado no interior das lâmpadas fluorescentes 

contém mercúrio. Isso não está restrito apenas às lâmpadas fluorescentes comuns de 

forma tubular, mas encontra-se também nas lâmpadas fluorescentes compactas. 

As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são quebradas, queimadas 

ou enterradas em aterros sanitários, o que as transformam em resíduos perigosos Classe 
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I, pois o mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou 

ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos. 

Uma vez lançado ao meio ambiente, o mercúrio sofre uma "bioacumulação", 

isto é, ele tem suas concentrações aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os 

menos saudáveis, ou mesmo perigosos se forem comidos freqüentemente. As mulheres 

grávidas que se alimentam de peixe contaminado transferem o mercúrio para os fetos, 

que são particularmente sensíveis aos seus efeitos tóxicos (MONTEIRO et. al 2001). 

A acumulação do mercúrio nos tecidos também pode contaminar outras 

espécies selvagens, como marrecos, aves aquáticas e outros animais. 

Entretanto, pesquisas já começam a ser desenvolvidas para o tratamento deste 

pó existente nas lâmpadas fluorescentes e o material limpo, após processo de 

trituramento, se converte em um potencial para uso em estabilização de solos. 

2.1.2.3 Pneus 

São muitos os problemas ambientais gerados pela destinação inadequada dos 

pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam água, 

servindo como local para a proliferação de mosquitos. O encaminhamento destes 

resíduos para aterros de lixo convencionais gera vazios na massa do aterro, causando 

instabilidade. Por outro lado, se ocorrer a destinação em unidades de incineração, a 

queima da borracha produz enormes quantidades de partículas e gases tóxicos, que 

obrigam a existência de um sistema de tratamento dos gases extremamente eficiente e 

caro (MONTEIRO et. al 2001). 

Por todas estas razões, o descarte de pneus é hoje um problema ambiental 

grave. Nos Estados Unidos, onde o consumo de pneus é um pouco superior a um pneu 

por habitante/ano (300 milhões de pneus/ano), o destino mais utilizado é a queima dos 

pneus em usinas termelétricas. Mesmo assim, pelas dificuldades de processo, limita-se a 

não mais que 5% dos pneus usados (MONTEIRO, 2001). 

Após a publicação da Resolução CONAMA nº 258 (1999), as indústrias 

passaram a destinar seus rejeitos de produção em fornos de clinker das indústrias 

cimenteiras. Entretanto, nem todos os fornos foram adaptados para processar pneus, 

provocando alterações na qualidade do cimento produzido e emitindo efluentes gasosos 

fora dos limites dos órgãos ambientais. 
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No Brasil o uso de pneus inservíveis em asfalto borracha vem sendo 

amplamente difundido, bem como utilização em barricadas para conter o avanço das 

ondas do mar e, ainda, lançados em alto-mar para se converterem em arrecifes 

artificiais. 

Este projeto de criação de arrecifes artificiais foi difundido no estado do Ceará, 

e o pneu foi o material escolhido. O pneu, comparado a outros materiais, foi o que 

apresentou os menores custos de instalação e tempo de vida praticamente indefinido. 

Entre as várias vantagens do uso de pneus de automóveis em recifes artificiais, a 

principal é que este material está disponível a baixo custo nas grandes cidades e, 

justamente por isso, faz-se necessário dar-lhes um destino adequado e definitivo. Essa é 

uma das alternativas para evitar sua exposição inadequada em terrenos baldios, lixões, 

oficinas mecânicas, etc (AMBIENTE BRASIL, 2009). 

FIORITI (2007) avaliou o comportamento da adição de pneus (triturados em 

usinas de reciclagem e, também, provenientes de recauchutagem) em pavimentos 

intertravados de concreto (“pavers”) e, embora tenha percebido um decréscimo nos 

valores de resistência, estes ainda eram bastante superiores ao mínimo preconizado em 

norma para solicitações leves. 

A pesquisa supracitada apresentou, ainda, que a adição deste resíduo contribuiu 

na melhora da textura do bloco, facilitou a desmoldagem dos mesmos, além de reduzir 

pequenas imperfeições nos pavers fabricados para o estudo. 

No que diz respeito ao uso de pneus inservíveis em revestimentos asfálticos, 

dois métodos de incorporação podem ser elencados: o processo úmido (onde partículas 

finas de borracha são adicionadas ao cimento asfáltico, resultando em um ligante 

denominado asfalto-borracha) e o processo seco, em que partículas de borracha 

substituem parte dos agregados pétreos na mistura. (BERTOLLO et al., 2002).  

Com relação à utilização de pneus inservíveis em revestimento asfáltico,               

LIMA et al. (2005) afirma que desde o início da década, alguns lugares no Brasil e no 

mundo já possuem trechos construídos com asfalto-borracha, sendo mais de 3 mil 

quilômetros apenas no Arizona, EUA. No Brasil, a Greca Asfaltos e a UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) construíram 2 km de pavimento com este 

tipo de revestimento. Grandes outros centros urbanos do país também se utilizam desta 

técnica, principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.  
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No Ceará, pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas, evidenciando que 

a adição da borracha no ligante asfáltico apresenta melhorias no módulo de 

cisalhamento, grau de desempenho e elasticidade. 

2.1.2.4 Escória de Aciaria 

Este resíduo provém das indústrias siderúrgicas, sendo um subproduto da 

produção de aço. Formado pela aglomeração dos elementos químicos resultantes da 

oxidação do aço, logo, apresenta variabilidade na sua composição química, haja vista 

que depende da matéria-prima e da tecnologia envolvida no processo. 

Este subproduto já vem sendo utilizado na produção de cimento e como base 

para pavimentos e, segundo INTORNE et al., (2006), existe uma limitação para o uso 

deste resíduo em materiais de construção por conta da sua expansividade, seu 

polimorfismo e pela corrosão do ferro metálico existente. 

Existe um consenso nas pesquisas realizadas, avaliando a composição química 

deste material, que afirma que o óxido de cálcio é responsável pela expansibilidade 

inicial da escória, enquanto o óxido de magnésio é responsável pela manutenção do 

fenômeno da expansibilidade ao longo do tempo (NASCIMENTO e LANGE, 2005). 

Com base nesta característica e visando incentivar a aplicação deste material 

em diversos fins, as indústrias siderúrgicas sentiram-se forçadas a buscar métodos que 

minimizem os efeitos expansivos dos componentes da escória. SANTOS NETO (2008) 

adicionou 50% de escória em um solo do estado do Ceará e, após ensaios de resistência, 

ficou comprovado valores superiores ao da mistura executada com agregado natural 

britado. Os resultados encontrados corroboram o uso deste tipo de agregado em 

pavimentação. 

Portanto, devido a suas excelentes propriedades físicas, as escórias de aciaria 

são muito utilizadas na engenharia civil, em lastros ferroviários, na produção de 

revestimento asfáltico, na proteção de taludes, na construção de estacionamentos, 

aterros, pátios industriais, como base e sub-base de pavimentações, em pavimentos de 

estradas vicinais e como fertilizantes agrícolas.  
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2.1.3 Destinação Final dos RSU 

A destinação final dos resíduos tem como cerne a necessidade de políticas que 

visem a redução da geração de resíduos, a reciclagem e reuso dos rejeitos produzidos e a 

reeducação da população em questões de cunho ambiental. A destinação deve ser, para 

o sistema de gerenciamento de resíduos, a última fase do ciclo de vida do material, 

necessitando de um rígido planejamento e conseqüente realização e futura fiscalização. 

 JUCÁ (2003) apresentou uma evolução da destinação final dos resíduos 

sólidos domiciliares do Brasil, a partir de 1991 até o ano de 2000, baseados nos dados 

da PNSB. Na Figura 2.4 observa-se o aumento na quantidade de resíduos em meados da 

década de 1990, na mesma época da redução dos índices inflacionários e aumento de 

consumo por parte da população. Entretanto, verificou-se melhoria nos cuidados 

relativos ao tratamento e destinação final, representado pela redução da quantidade de 

resíduos depositados em lixões e um aumento de aterros controlados e sanitários, além 

de um pequeno crescimento de outros tipos de tratamento, como a separação para 

reciclagem de materiais, compostagem da matéria orgânica e incineração de resíduos 

perigosos. 

A seguir serão apresentados os métodos mais comuns de destinação dos 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

Figura 2.4 – Evolução da destinação final de resíduos no Brasil (JUCÁ, 2003) 
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2.1.3.1 Compostagem  

Reciclagem da parcela orgânica do resíduo, convertendo-a em material de uso 

mais nobre. Segundo NASCIMENTO (2007) a compostagem tem como objetivo, além 

da recuperação, o preparo da fração orgânica, favorecendo a ação de agentes biológicos. 

2.1.3.2 Incineração 

Método de redução de volume e massa dos resíduos, através da combustão. 

Embora seja bastante difundido em países que possuem escassez de áreas para 

construção de aterros, este método apresenta algumas desvantagens: custo elevado de 

instalação e operação, exigência de mão de obra qualificada para garantir a qualidade da 

operação, presença de materiais nos resíduos que geram compostos tóxicos e corrosivos 

(NASCIMENTO, 2007). 

2.1.3.3 Lixões 

Método de disposição final dos RSU que não segue nenhuma norma 

controladora, não possui medida de proteção ambiental e de saúde pública. Resíduos de 

alta periculosidade podem ser despejados nestes locais, causando transtornos 

imensuráveis. Não há tratamento para redução de volume e o resíduo fica disposto a céu 

aberto. 

Este método também abre espaço para a proliferação de vetores (moscas, ratos, 

mosquitos) e são potenciais contaminadores de lençóis freáticos, já que há produção de 

chorume sem nenhum acompanhamento. 

 

2.1.3.4 Aterros controlados 

 

Forma de disposição final dos RSU no solo, onde precauções tecnológicas 

executivas foram adotadas durante o desenvolvimento do aterro, como o recobrimento 

dos resíduos com argila, que aumenta a segurança do local, minimiza riscos de impactos 

ambientais e à saúde pública.  

 

Este método é mais indicado que o uso dos lixões, porém como praticamente 

há a inexistência de técnicas sanitárias adequadas, como o tratamento dos efluentes, 

deve ser evitado. No semi-árido brasileiro, as cidades com características de baixa 
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pluviosidade e baixo desenvolvimento econômico acabam recebendo estímulos para o 

uso deste método (NASCIMENTO, 2007). 

 

2.1.3.5 Aterros sanitários 

 

Os aterros sanitários, de acordo com a NBR 8419 (Apresentação de Projetos de 

Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos), representam o método de disposição 

de resíduos sólidos no solo, sem provocar prejuízos ou ameaças à saúde e segurança, 

utilizando-se dos princípios de engenharia, de tal modo, a confinar o lixo no menor 

volume possível, cobrindo-o com uma camada de terra, ao fim do trabalho de cada dia, 

ou mais freqüentemente, conforme o necessário. 

Como visto, existe uma enorme diferença operacional, com reflexos ambientais 

imediatos, entre lixão e aterro sanitário. O lixão representa o que há de mais primitivo 

em termos de disposição final de resíduos. Todo o lixão coletado é transportado para um 

local afastado e descarregado diretamente no solo, sem tratamento algum. Assim, todos 

os efeitos negativos para a população e para o meio ambiente, vistos anteriormente, se 

manifestarão. Infelizmente, é dessa forma que a maioria das cidades brasileiras ainda 

"trata" os seus resíduos sólidos domiciliares (ECOLNEWS, 2008). 

Apesar das vantagens, o sistema de aterro sanitário precisa ser associado à 

coleta seletiva de lixo e à reciclagem, o que permitirá que sua vida útil seja bastante 

prolongada, além do aspecto altamente positivo de se implantar uma educação 

ambiental com resultado promissor na comunidade, desenvolvendo coletivamente uma 

consciência ecológica. 

Segundo JUCÁ (2003), o mundo inteiro utiliza aterros sanitários como sendo o 

principal destino dos resíduos sólidos, apesar da constante iniciativa de incutir na 

sociedade a prática da redução na geração, reutilização e reciclagem de resíduos. No 

Brasil, 36,2% dos resíduos coletados são dispostos em aterros sanitários, este valor 

supera os resíduos dispostos em lixões a céu aberto (22,5%). 

Estes aterros são operados pelo setor privado, contratados pelas prefeituras ou 

empresas municipais, através da terceirização de serviços. As prefeituras pagam pela 

quantidade, em peso, de lixo depositado no aterro (R$/ton).  
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Esse método de destinação está se tornando cada vez mais oneroso, sendo, 

ainda, o que apresenta uma boa perspectiva de uso, inclusive nos países ainda com 

terras disponíveis. 

2.2. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Este trabalho leva em consideração a definição de RCD feita pela Resolução do 

CONAMA (2002) que diz que “os resíduos da construção e demolição são materiais 

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., e são comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha”. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela NBR 10004, 

classifica os resíduos de acordo com os riscos potenciais ao meio ambiente e através 

dela, os RCD são enquadrados na Classe II B, materiais inertes. Os materiais inertes 

representam quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa e 

submetidos a um contato estático ou dinâmico com a água destilada ou deionizada, à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se os padrões 

de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

A grande preocupação com estes resíduos se dá pela enorme quantidade gerada 

em escala mundial. Em Hong Kong, na China, a geração diária foi de 22.000 toneladas 

de resíduo de construção no ano de 1991, das quais 16.000 toneladas foram dispostas 

em aterros, em vias públicas e em canais de deposição marinha (MOTTA, 2005). 

Nos Estados Unidos, no ano de 1996, a produção de resíduos chegou a 

aproximadamente 136 milhões de toneladas, ressaltando-se que deste valor não estão 

quantificados os resíduos de pavimentos e pontes (EPA, 1998 apud. MOTTA, 2005). 

Na Alemanha, em 1991, os valores chegaram a 32,6 milhões de toneladas. 

Somente na parte leste da Alemanha, numa região com cerca de 2,5 milhões de 

habitantes, são gerados cerca de 3 milhões de toneladas de resíduos de construção 

(LEITE, 2001).  
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A Tabela 2.3 mostra como se comportam os países da União Européia com 

relação à geração de RCD, de acordo com o banco de dados do EIONET (European 

Topic on Sustainable Consumption and Production), ano base 2006. 

Verifica-se pela tabela que os três países que apresentaram as maiores gerações 

anuais per capita de RCD foram Alemanha e Bélgica. Países importantes, tais como 

França e Espanha, apresentam valores baixos de geração de entulho per capita, porém 

não foram incluídos na tabela por conta da defasagem de seus dados (datados de 2001).  

Tabela 2.3 – Geração de resíduos em países da União Européia (EIONET, 2006) 

PAÍS 
POPULAÇÃO 
APROX. [x103] 

GERAÇÃO RCD 
[x103 ton/ano] 

GERAÇÃO DE 
RCD PER CAPITA 

[kg/ano] 
Alemanha 81.758 240.812 2.946 
Bélgica 10.404 10.490 1.009 
República Tcheca 10.381 7.955 767 
Dinamarca 5.476 3.785 692 
Itália 58.863 30.954 526 
Grécia 11.217 5.000 446 
 

Estes resultados corroboram com a preocupação mundial de se reduzir a 

geração de resíduos. O esgotamento das áreas de destinação pode causar problemas de 

gastos adicionais dos recursos públicos com desapropriações que visam a criação de 

novas áreas de aterros, bem como gera dificuldade na implementação desses novos 

aterros, devido à saturação de áreas livres passíveis para tais fins (ANGULO, 2000). 

Em vários países da Europa é cada vez menos tolerada esta destinação de 

resíduos da construção para aterros, sendo criadas novas leis e políticas que visam o 

incentivo à reciclagem. 

Como muitos países já se deram conta de que os métodos organizacionais e 

produtivos na construção civil precisam mudar, espera-se uma redução no desperdício 

de tempo e materiais e dos conseqüentes impactos nos custos finais. A escassez 

evidente das áreas de disposição final destes resíduos nas áreas urbanas também é razão 

determinante para esta nova mentalidade (ZORDAN, 1997). 

A quantificação na geração de RCD é um processo complicado. Segundo 

PINTO (1999) pode-se utilizar três formas distintas: a primeira é considerando a área 

construída, a segunda é através da movimentação de cargas em coletores e a última é 

por monitoramento de descargas. 
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BORGES (2000) ressalta que nos municípios menores, a falta de informações 

sobre a quantidade de RCD resulta em uma grande dificuldade no estudo desse material, 

isso se deve ao fato dos planos diretores centralizarem suas ações no gerenciamento dos 

lixos domésticos, considerados predominantes no quadro de composição dos RSU. 

Cidades de médio e grande porte já costumam tratar melhor as informações de 

geração de RCD, provavelmente porque a presença deste tipo de resíduo chegue a 67% 

da massa de RSU, conforme levantamento realizado por LEITE (2001), no caso de 

Ribeirão Preto/SP.  

PINTO (1999) estudou o desperdício em um edifício convencional, de 3.658 

m2 de área construída. A partir dos documentos fiscais, o autor levantou todos os 

materiais que entraram na obra. Foram feitos também, levantamentos a partir do projeto 

executivo e de medições no canteiro. Para uma massa projetada de 3.110 t (0,85 t/m2), 

foram adquiridas 3.678 t (1,0 t/m2) para a execução da obra, o que representou um 

desperdício de 18,3%. No seu estudo, foram feitas 213 remoções de entulho em 18 

meses de obra, o que resulta numa média de 2,7 viagens ou 9,45 m3 por semana. 

Esta pesquisa revelou que as argamassas e seus constituintes, representaram 

cerca de 60% do material retirado do canteiro. Para a determinação da perda total, foram 

estimados o peso dos materiais previstos e o peso dos materiais adquiridos, resultando 

numa perda, em peso, de 18,26%, o que representa um acréscimo de 6% na expectativa 

do custo total, segundo o pesquisador (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4 – Estimativa de perdas em obras de construção (PINTO, 1999) 
MATERIAL 

OBSERVADO 
ÍNDICE DE DESPERDÍCIOS (%) 
REAL USUAL 

Madeiras em geral 47,45 15,00 
Concreto usinado 1,34 5,00 

Aço  26,19 20,00 
Componentes de vedação 12,73 5,00 

Cimento 33,11 15,00 
Cal hidratada 101,94 15,00 

Areia 39,02 15,00 
Argamassa colante 86,68 10,00 

Azulejos 9,55 10,00 
Cerâmica de piso 7,32 10,00 

Analisando a pesquisa de PINTO (1999), pode-se estimar que o entulho gerado 

nas obras brasileiras que utilizam sistemas de construção convencionais, com estrutura 

independente, situa-se entre 10% e 20% da massa total do edifício, com variações em 
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função do elemento de alvenaria utilizado e do grau de organização e controle da obra. 

Estes resultados, porém devem ser tomados com ressalvas, visto o reduzido número de 

obras analisadas e a concentração da pesquisa numa única região, no caso, a cidade de 

São Paulo (ZORDAN, 1997). 

 

No Brasil, os resíduos sólidos que são destinados de maneira irregular causam 

prejuízos à população, proliferando transmissores de doenças, obstrução de dutos de 

drenagem, potencializando a ocorrência de enchentes. 

 

Ao serem destinados corretamente, esses resíduos são encaminhados para 

unidades de aterro, causando, assim, o esgotamento destes locais. PINTO (1999) 

mostrou que a porcentagem de RCD chega a 70% do total de resíduos urbanos. 

A utilização de agregado reciclado proveniente de resíduo de construção é uma 

alternativa viável para vias pavimentadas em grandes centros urbanos e em cidades de 

médio porte, principalmente nas de baixo tráfego. 

No Brasil, algumas usinas recicladoras foram instaladas desde os anos 90 até 

os dias de hoje, porém as primeiras normas nacionais relacionadas aos agregados 

reciclados de resíduos reciclados da construção só foram publicadas em 2004 pela 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Quatro especificações lançadas 

determinaram regras desde a instalação de recebimento do material até a sua aplicação 

em pavimentação e em concretos sem função estrutural. As especificações publicadas 

foram: 

- NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 

Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

- NBR 15114 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 

Área de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

- NBR 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos; 

- NBR 15116 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos. 
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A instalação de usinas recicladoras, bem como as normas de produção e 

utilização de agregados reciclados, ocasionaram em investimentos e pesquisas 

relacionadas ao tema. 

Assim, a reciclagem na construção civil é capaz de gerar muitos benefícios, tais 

como:  

- redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, quando 

substituídos por resíduos reciclados (JOHN, 2000); 

-  redução de áreas necessárias para aterro, pela minimização de 

volume de resíduos pela reciclagem; 

- redução do consumo de energia durante o processo de produção; 

- redução da poluição; por exemplo, para a indústria de cimento, 

que reduz a emissão de gás carbônico utilizando escória de alto forno em 

substituição ao cimento Portland (JOHN, 2000). 

A reciclagem de RCD como material de construção civil, iniciada na Europa 

após a segunda guerra mundial encontra-se, no Brasil, muito atrasada, apesar da 

escassez de agregados e área de aterros nas grandes regiões metropolitanas.   

A porcentagem da reciclagem dos RCD em diversos países varia de acordo 

com a disponibilidade de recursos naturais, distância de transporte entre reciclados e 

materiais naturais, situação econômica e tecnológica do país e densidade populacional.  

Embora já se observe no mercado a movimentação de empresas interessadas 

em explorar o negócio de reciclagem de RCD e não apenas o negócio de transporte, as 

experiências brasileiras estão limitadas em ações das municipalidades que buscam 

reduzir os custos e o impacto ambiental negativo da deposição da enorme massa de 

entulho (PINTO, 1999).   

ÂNGULO (2000), indica, através da Tabela 2.5, as principais fontes 

causadoras da ocorrência de resíduos de construção. 
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Tabela 2.5 – Fontes e causas da ocorrência de RCD (ANGULO, 2000). 

FONTE CAUSA 
Projeto - Erro nos contratos, 

- Contratos incompletos, 
- Modificações de projeto. 

Intervenção - Ordens erradas, ausência ou excesso de ordens, 
- Erros no fornecimento. 

Manipulação de materiais - Danos durante o transporte, 
- Estoque inapropriado. 

Operação - Erros do operário, 
- Mau funcionamento de equipamentos, 
- Ambiente impróprio, 
- Dano causado por trabalhos anteriores e posteriores, 
- Uso de materiais incorretos em substituições, 
- Sobras de cortes, 
- Sobras de dosagens, 
- Resíduos do processo de aplicação. 

Outros - Vandalismo e roubo, 
- Falta de controle de materiais e de gerenciamento de 

resíduos. 
 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do MONTEIRO 

(2001), três fatores devem ser considerados quando se está avaliando a implantação de 

um processo de reciclagem de entulho em uma determinada região. Em ordem de 

importância, os três fatores são: 

 

• densidade populacional: é necessária uma alta densidade populacional de forma 

a assegurar um constante suprimento de resíduos que servirão de matéria-prima 

para a indústria de reciclagem. 

 

• obtenção de agregados naturais: escassez ou dificuldade de acesso a jazidas 

naturais favorecem a reciclagem de entulho, desde que um alto nível de 

tecnologia seja empregado. Abundância e fácil acesso a jazidas não inviabilizam 

a reciclagem do entulho de obra por si só, mas, por razões econômicas, 

normalmente induzem à aplicação de baixos níveis de tecnologia ao processo. 

 

•  nível de industrialização: afeta diretamente a necessidade e a conscientização de 

uma sociedade em reciclar o entulho. Em áreas densamente povoadas, razões de 

ordem social e sanitária estimulam a redução do volume de resíduos que devam 

ser levados aos aterros. 
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A instalação da usina de reciclagem, segundo MONTEIRO et. al (2001), deve 

ser realizada em uma posição central do perímetro urbano com vistas à redução do custo 

final do produto reciclado. 

 

Com relação ao funcionamento das usinas de reciclagem no país, o material a 

ser processado sofre uma segregação prévia das ferragens, pois não é recomendável a 

trituração conjunta dos materiais. Este método, conhecido como semi-automático, está 

ilustrado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Croqui de uma usina de reciclagem (MONTEIRO et al. 2001) 

 

O processo de reciclagem divide-se nas operações listadas a seguir:  

- concentração: separação dos diferentes componentes do resíduo de 

construção por processos de catação ou separação magnética; 

- cominuição: redução das dimensões do material para adequar o 

tamanho dos grãos à sua finalidade; 

- peneiramento: seleção granulométrica dos grãos, passando-os por 

peneiras; 

- auxiliares: estas operações são as que visam dar assistência ao processo 

de reciclagem como, por exemplo, o uso de esteiras transportadoras. 
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Estes agregados reciclados podem ser utilizados, no caso da pavimentação, em 

regularização e cascalhamento de ruas de terra e, ainda, em camadas de base, sub-base 

ou reforço do subleito de pavimentos.  

Um detalhamento do processo de reciclagem é apresentado por MONTEIRO 

(2001) e o mesmo prescreve que a central deve receber somente resíduos inertes, não 

existindo, portanto, a possibilidade de este material liberar poluentes. 

Outra recomendação do trabalho supracitado determina que o alimentador do 

britador deve estar equipado com aspersores de água, visando a minimizar a emissão de 

poeira, e revestimento de borracha, de forma a reduzir o nível de ruído, respeitando 

assim os limites estabelecidos pelos órgãos de controle ambiental. 

Elenca-se, então, a seqüência das operações que devem ser realizadas no 

processo de recolhimento e reciclagem dos resíduos de construção e demolição: 

• o entulho trazido pelos caminhões de coleta é pesado na balança da usina de 

reciclagem, de onde é encaminhado para o pátio de recepção; 

 

• no pátio de recepção ele é vistoriado superficialmente por um encarregado para 

verificar se a carga é compatível com o equipamento de trituração. Caso esteja 

fora dos padrões, não se permite a descarga do veículo, que é encaminhado para 

um aterro; 

 

• caso seja compatível com o equipamento, o veículo faz a descarga no pátio, 

onde também se processa a separação manual dos materiais inservíveis, como 

plásticos, metais e pequenas quantidades de matéria orgânica; 

 

• a separação, apesar de manual, é feita com o auxílio de uma pá carregadeira que 

revira o material descarregado de modo a facilitar a segregação dos inservíveis 

pela equipe de serventes; 

 

• os materiais segregados são classificados em comercializáveis (sucata ferrosa) e 

inservíveis (material restante), sendo depositados em locais separados para 

armazenamento e destinação futura; 
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•  não são aceitos materiais de grande porte, com dimensões maiores que a boca 

do alimentador, assim como blocos de concreto com ferragem embutida que 

podem prejudicar a operação do moinho e quebrar os martelos. Eventualmente, 

se a quantidade de blocos for pequena, os serventes alocados no pátio de 

recepção podem efetuar a quebra e separação dos mesmos; 

 

• em nenhuma hipótese devem ser admitidos materiais contaminados por grande 

quantidade de plásticos, que podem danificar os equipamentos; 

 

• entulho de pequenas obras, que normalmente vem ensacado, é desensacado 

manualmente, prosseguindo-se com a operação de alimentação e trituração; 

 

•  livre dos inservíveis, o entulho é levemente umedecido através de um sistema 

de aspersão, de forma a minimizar a quantidade de poeira gerada pela trituração. 

Em seguida, é colocado pela pá carregadeira no alimentador, que faz a dosagem 

correta do material; 

 

• passando pelo alimentador, o material segue para o moinho, onde é triturado 

(Figura 2.6). Do triturador o material segue numa pequena esteira rolante 

equipada com separador magnético, onde é feita a separação de resíduos de ferro 

que escaparam da triagem e foram introduzidos no moinho de impacto; 

 

• após esta separação inicial, o material é encaminhado à peneira vibratória, que 

faz a separação do material nas granulometrias selecionadas; 

 

• da peneira, cada uma das frações é transportada para o seu respectivo pátio de 

estocagem por meio de uma esteira transportadora, convencional, de velocidade 

constante.  
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Figura 2.6 – Vista do Alimentador e triturador da usina de reciclagem de Belo 

Horizonte/MG (MONTEIRO et al. 2001) 

 

As esteiras transportadoras são montadas sobre rodízios, de forma a permitir o 

seu deslocamento lateral em semicírculo no pátio de estocagem. Essa providência evita 

que se tenha que efetuar a remoção das pilhas de material triturado com pá mecânica, 

permitindo a estocagem contínua de material, sem paralisar a operação. 

 

O deslocamento dos rodízios se faz sobre piso cimentado, dimensionado para 

suportar os esforços da correia. A operação de deslocamento da correia é feita 

manualmente pelos serventes alocados no pátio de estocagem e realizada toda vez que a 

pilha de entulho triturado atinge a altura máxima permitida pela declividade da esteira. 

 

O material estocado deve ser mantido permanentemente úmido para evitar a 

dispersão de poeiras e para impedir seu carreamento pelo vento. A carga dos veículos 

que levam o entulho triturado para aproveitamento é feita por uma pá carregadeira 

similar à do pátio de recepção. 

 

2.2.1.  Panorama dos RCDs no Brasil 

Os dados a respeito da geração de RCD no país são de pouca precisão, não 

representando a quantidade produzida efetivamente pela indústria da construção e 

demolição, pois nem todas as áreas públicas são limpas diariamente e os aterros ilegais 
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recebem uma quantidade desconhecida destes resíduos, impossibilitando a sua 

quantificação (SCHNEIDER, 2003). 

Segundo ANGULO (2000). o típico resíduo de construção produzido no país é 

uma mistura que possui em sua composição cerâmica, blocos de concreto, argamassa, 

concreto armado, aço, plástico, amianto e madeira, com aumento da porção de produtos 

provenientes de gesso tendendo  se tornar uma fatia significativa na composição dos 

resíduos dos próximos anos. A Figura 2.7 mostra composição de agregados de RCD e 

evidencia a heterogeneidade dos materiais constituintes dos resíduos dentre as caçambas 

analisadas. 

 

Figura 2.7 – Composição dos agregados de RCD reciclados para as diferentes 

caçambas avaliadas por catação (ANGULO, 2000) 

No Brasil, pesquisas envolvendo a utilização de material reciclado de resíduos 

de construção e demolição em pavimentação vêm sendo desenvolvidas desde meados da 

década dos anos 90. A Resolução do CONAMA nº 307 foi criada, em 2002, como 

forma de estimular e regulamentar o emprego do agregado reciclado, determinando 

diretrizes para a gestão dos RCD. Em 2003 a NBR 15115, que especifica a utilização do 

agregado reciclado em pavimentação foi publicada, conforme visto anteriormente. 

Relatos indicam que em muitas vias urbanas da cidade de São Paulo (SP), a 

população se utilizara de resíduos de construção como revestimento primário, a fim de 

minimizar a ocorrência de lama em períodos de chuva ou poeiras em épocas de 

estiagem. Embora não houvesse uma pavimentação definitiva, as vias se mostraram 

mais resistentes, não necessitando de maiores intervenções. Foi, então, diagnosticada 
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uma progressão na estabilidade do subleito devido à compactação pelo tráfego local e 

com a incidência de chuvas (BODI et. al., 1995). 

MOTTA (2005) relata que em 1984 foi pavimentada a primeira via de São 

Paulo empregando agregados reciclados de RCD com acompanhamento tecnológico, 

em parceria entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT). As camadas de reforço do sub-leito e sub-base da via foram 

construídos com agregados reciclados e seu desempenho foi considerado altamente 

satisfatório. O logradouro, de baixo volume de tráfego, denominado Gervásio da Costa, 

localizado na zona leste da cidade, recebeu o esquema estrutural mostrado na Figura 

2.8, onde foi possível se perceber as camadas construídas com RCD reciclado. 

 
Figura 2.8 – Esquema estrutural de pavimento construído com RCD em São Paulo 

(MOTTA, 2005) 

 

Em 1991, a Prefeitura Municipal de São Paulo implantou, em Itatinga, zona sul 

da cidade, a primeira usina recicladora do Brasil, objetivando a produção de agregados 

reciclados para camadas de pavimentação. Após um tempo desativado, o equipamento 

voltou às suas funções em Itaquera, zona leste da cidade. (CARNEIRO et. al, 2001; 

SCHNEIDER, 2003). 

Em Belo Horizonte (MG), os agregados reciclados são utilizados desde 1996 

na execução de revestimento primário, reforço de sub-leito, sub-base e base de 

pavimentos. De 1996 até 2001, na cidade, 137.000 toneladas de material reciclado 

foram utilizados em 271 vias, totalizando 400 km de ruas, aproximadamente (DIAS, 

2004 apud. MOTTA, 2005). 
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Embora já existam vias urbanas em Belo Horizonte possuindo suas bases 

executadas com RCD reciclado, seu dimensionamento foi feito de forma empírica. 

Algumas trincas no revestimento foram encontradas, embora em menor gravidade que 

as observadas em vias realizadas com agregados convencionais (FERNANDES, 2004). 

A partir de 2000, a Universidade Federal de Uberlândia iniciou estudos que 

determinassem parâmetros a fim de permitir o uso de resíduos sólidos reciclados em 

camadas de pavimentos urbanos (MOREIRA et al., 2006). 

Em 2003 foi realizada a primeira aplicação do material analisado pela 

Universidade Federal de Uberlândia, em um trecho experimental de 1,6 km de via de 

acesso à ETE-Uberabinha e passou, desde então, a ser alvo de observações freqüentes e 

permanentes. Com relação ao trecho que dá acesso à ETE-Uberabinha, a solicitação é 

bastante significativa passando todo o tráfego do Aterro Sanitário e do Setor Usinas. 

Este trecho serviu como base para determinações de comportamento e estabelecimento 

de parâmetros de execução e controle dos serviços. 

Ainda segundo MOREIRA et al. (2006), em 2005 a Prefeitura de Uberlândia, 

Minas Gerais, realizou a execução de 880 m da pista direita da Av. Nicomedes Alves 

dos Santos na ligação com o Anel Viário de Uberlândia com RCD britado e a pista 

esquerda com material de jazida. 

A Tabela 2.6 mostra o comportamento de diversas misturas com variações 

proporcionais de material miúdo (fino) e graúdo (B0, B1 e B2), este último delimitado 

pelas peneiras de 4,8mm, 9,5mm e 19,2 mm. Verifica-se variação correspondente na 

resistência mecânica do material, com base em ensaio de CBR, fazendo-se, então, a 

escolha da proporção mais adequada dos constituintes da mistura para a construção de 

um trecho experimental na cidade de Uberlândia. 
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Tabela 2.6 – Variação dos componentes da mistura em análise de CBR                

(MOREIRA et al., 2006) 

MISTURA (%) GRANULOMETRIA 
IP CBR 

FINO B0 B1 B2 CÓDIGO 1” ¾” 3/8” 4 10 40 200 

30 35 35 - M1 100 97,2 69,5 42,5 31,6 20,4 5,8 NP 60 

40 30 30 - M2 100 95,0 59,7 34,4 25,3 15,6 4,6 NP 75 

50 30 20 - M3 100 98,7 78,9 55,2 41,9 27,7 8,2 NP 65 

60 - 20 20 M4 100 93,8 72,6 58,1 45,3 26,0 7,5 NP 102 

70 - 20 10 M5 100 93,7 72,3 57,9 45,3 24,6 6,8 NP 112 

BRITA CORRIDA 100 97,5 77,3 60,8 49,2 31,4 10,3 NP 115 

A mistura M5 foi a escolhida para utilização no trecho devido à diminuição da 

taxa de quebra do material reciclado durante a compactação. Foi realizado, então, um 

trecho experimental de 8,00 m, sem acostamento, onde foi executada uma regularização 

no revestimento primário já existente (adotado como sub-leito) e, a seguir, uma camada 

de base de 20,00 cm de espessura com o RCD misto. O revestimento foi executado com 

3,00 cm de CBUQ, usando-se como ligante o asfalto-borracha (MOREIRA et al., 2006). 

Em Salvador CARNEIRO et al. (2001), realizaram análises de valores de CBR 

para misturas de solo laterítico e saprolítico com agregado reciclado puro miúdo (Figura 

2.9). Pôde-se perceber que praticamente todas as misturas e materiais estudados 

apresentaram-se adequadas à utilização em sub-bases de pavimentos, visto terem sido 

obtidos valores de CBR acima de 20%, conforme a especificação da NBR 11804.  

Os valores de CBR obtidos para as misturas que continham solo laterítico e 

agregado reciclado puro miúdo mostraram-se satisfatórios, já todos se apresentaram 

acima de 60% (limite mínimo exigido para bases de pavimentos de acordo com a NBR 

11804). 

 



 

Figura 2.9 – Resultados de CBR dos solos laterítico e saprolí

misturas com agregado reciclado miúdo (CARNEIRO

 

Em 2004 o Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da escola Politécnica 

concebeu e projetou o pavimento do sistema viário do novo 

São Paulo e foi proposta a construção de um pavimento que utilizasse reciclados em sua 

estrutura: agregado reciclado de RCD e cimento asfáltico com borracha moída de pneus 

inservíveis (asfalto borracha) (LEITE, 2007).

O dimensionamento do pavimento 

do DNER para pavimentos flexíveis (DNIT, 2006) e foi feito análise teórica das 

tensões, deformações e deslocamentos através do programa computacional ELSYM5.

LEITE (2007) relata que através de sondagens, o Indice de Suporte Califórni

baixo, em torno de 3%, portanto, optou

mesmo com o volume baixo de tráfego (inferior a 10

eixo simples de roda dupla). A Figura 2.10 mostra as 4 seções de pavimentos que

executadas, detalhando as características do reforço do subleito, sub

revestimento asfáltico. 

Resultados de CBR dos solos laterítico e saprolítico e das respectivas 

misturas com agregado reciclado miúdo (CARNEIRO et al., 2001)

Em 2004 o Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da escola Politécnica 

concebeu e projetou o pavimento do sistema viário do novo campus da Universidade de 

foi proposta a construção de um pavimento que utilizasse reciclados em sua 

estrutura: agregado reciclado de RCD e cimento asfáltico com borracha moída de pneus 

inservíveis (asfalto borracha) (LEITE, 2007). 

O dimensionamento do pavimento do campus foi realizado seguindo o método 

do DNER para pavimentos flexíveis (DNIT, 2006) e foi feito análise teórica das 

tensões, deformações e deslocamentos através do programa computacional ELSYM5.

LEITE (2007) relata que através de sondagens, o Indice de Suporte Califórni

baixo, em torno de 3%, portanto, optou-se por uma estrutura de pavimento robusta, 

mesmo com o volume baixo de tráfego (inferior a 106 repetições de carga de 80kN de 

A Figura 2.10 mostra as 4 seções de pavimentos que

executadas, detalhando as características do reforço do subleito, sub-base, base e 
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Em 2004 o Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da escola Politécnica 

da Universidade de 

foi proposta a construção de um pavimento que utilizasse reciclados em sua 

estrutura: agregado reciclado de RCD e cimento asfáltico com borracha moída de pneus 

seguindo o método 

do DNER para pavimentos flexíveis (DNIT, 2006) e foi feito análise teórica das 

tensões, deformações e deslocamentos através do programa computacional ELSYM5. 

LEITE (2007) relata que através de sondagens, o Indice de Suporte Califórnia do solo é 

se por uma estrutura de pavimento robusta, 

repetições de carga de 80kN de 

A Figura 2.10 mostra as 4 seções de pavimentos que foram 

base, base e 
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Figura 2.10 – Quatro seções de pavimento executadas na USP Leste 

(LEITE, 2007) 

 

LEITE (2007) relata que foram construídos 1020 metros do sistema viário da 

USP Leste, utilizando-se RCDs, provenientes da usina recicladora de Santo André, 

enquadrados no que é prescrito pela norma NBR 15115. 

VASCONCELOS et al. (2009) projetaram um pavimento ecológico, 

dimensionado a partir dos critérios de aceitação: deflexão máxima admissível (D), 

diferença de tensão no revestimento (∆σ) e tensão vertical admissível no subleito  

(σvadm) e o número N equivalente de carga. Utilizaram-se solo estabilizado com RCD 

puro, RCD misto e uma mistura para imprimação betuminosa diluída com Líquido da 

Castanha de Caju (LCC). A Figura 2.11 ilustra o pavimento em questão. 

 

 

 

Figura 2.11 – Perfil do pavimento proposto no dimensionamento (Fonte: Autor) 

 

As pesquisas desenvolvidas por Vasconcelos et al. (2009) indicaram que, 

dependendo da forma em que se balanceie o uso de materiais reciclados e alternativos 

pode-se, sim, desenvolver um pavimento eficaz, com vida útil comparável aos 

convencionais (talvez até superior) e voltado para o viés ambiental, já que a utilização 



37 
 
de materiais considerados equivocadamente como “lixo” deve ser cada vez mais 

estimulada. 

2.2.2.   A Geração de Resíduos na Região Metropolitana de Fortaleza 

A RMF situa-se no nordeste do Estado do Ceará, limitando-se ao norte com o 

oceano Atlântico e com os municípios de Paracuru e Paraipaba; ao sul, com o município 

de Ocara; a leste, com os municípios de Pindoretama, Cascavel e com o oceano 

Atlântico, e a oeste, com os municípios de Trairí, São Luis do Curu, Pentecoste, 

Caridade, Palmácia, Redenção, Acarape e Barreiras. A Figura 2.12 mostra, 

esquematicamente, a divisão municipal da RMF. 

 

Figura 2.12 – Divisão regional da RMF (IPECE, 2007) 

 

O complexo metropolitano de Fortaleza vem experimentando transformações 

rápidas, com mudanças substanciais em sua estrutura e fisionomia urbana. No estado, a 

dinâmica dos processos econômico-sociais, alcançadas no últimos 30 anos, decorrente 

de recursos oriundos de agências regionais de desenvolvimento, registra marcas 

significativas na RMF. O incremento industrial após a década de 60, via incentivos 

fiscais do SUDENE, alterou a fisionomia do que viria a ser a RMF (OBSERVATÓRIO, 

2007).  

Com taxa de crescimento de 2,44% no período de 1991 e 2000, a RMF 

concentra uma população de 3 milhões de habitantes. Tal contingente representa 

533,4% da população urbana do estado, sendo a capital, Fortaleza, responsável por 
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46,5% desta população e, ainda segundo o OBSERVATÓRIO (2007), a capital 

Fortaleza sofre uma queda na sua taxa de crescimento, passando de 4,33% no período 

de 1970-1980 para 2,15% em 2000, apresentando uma taxa abaixo da média da RMF. 

Entretanto, municípios como Horizonte (7,1%), Caucaia (4,7%) e Aquiraz (3,0%) 

possuem crescimento superior ao da capital do Estado. Fortaleza se encontra apenas à 

frente de Chorozinho (2,1%), Maracanaú (1,5%), Guaiúba (1,4%) e Pacatuba (-1,7%).  

Com um contingente populacional elevado e significativa taxa de crescimento, 

os municípios que integram a RMF começam a se preocupar com o destino dos RCDs, 

pois o mercado imobiliário tem crescido a cada dia e juntamente com esse crescimento 

vem o aumento da geração dos resíduos. 

Por conta disto, no ano de 2008, todos os municípios do Estado, elaboraram um 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU), indicando estudos 

necessários à formulação do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

contemplando as políticas gerais para orientar a atuação da gestão municipal. Nestes 

planos foram apresentadas propostas de soluções para o equacionamento dos problemas 

levantados pelo Diagnóstico da Situação Atual da disposição de resíduos nos 

municípios em questão. Dentro deste plano se encontram, ainda, pontos relacionados à 

reciclagem de resíduos (dentre eles os RCDs) e educação ambiental da população. 

No que se refere à questão dos resíduos sólidos, a educação ambiental deverá 

ser orientada no sentido de criar mecanismos de formação permanente, promovendo a 

mudança de atitudes, hábitos e práticas da população no manuseio, acondicionamento e 

descarte do lixo, otimizando os serviços de limpeza urbana e contribuindo na melhoria 

do meio ambiente. 

Devido à inadequação dos sistemas de gerência dos municípios do estado do 

Ceará, no que tange a limpeza urbana da cidade, um novo sistema deve ser 

institucionalizado, segundo um modelo que, a priori, seja capaz de:  

� promover a sustentabilidade econômica das operações;  

� preservar o meio ambiente; 

� preservar a qualidade de vida da população; 

� contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. 
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Em todos os segmentos operacionais do sistema devem ser escolhidas 

alternativas que atendam simultaneamente a duas condições fundamentais: 

� sejam as mais econômicas; 

� sejam tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da 

população. 

O modelo de gestão proposto pelo PGIRSU (2008), para municípios do Estado 

do Ceará, visa um sistema economicamente viável, ecologicamente sustentável e 

socialmente justo. Para tanto, deve-se desenvolver programas de educação ambiental, 

implementados junto aos catadores, que passarão por capacitação na área de reciclagem 

e coleta seletiva de lixo.  

No que diz respeito à construção civil, a cidade conta com a Usina Recicladora 

de Fortaleza – USIFORT, situada à BR – 116 (conforme ilustrado na Figura 2.13), com 

uma área de 30 mil metros quadrados e sendo a mais importante usina de reciclagem do 

Ceará. Essa usina dispõe de equipamentos como britador de mandíbula, esteira de 

eletroímã e série de peneiras (Figura 2.14). 

 

Figura 2.13 - USIFORT (Google Earth, 2008 adaptada por LIMA, 2008) 
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Figura 2.14 – Equipamento de reciclagem – USIFORT (Fonte: Autor) 

A USIFORT é conveniada à Prefeitura Municipal de Fortaleza e ao longo dos 

seus 10 anos de existência tem recebido os resíduos sólidos de construção e demolição – 

RCD da Região Metropolitana de Fortaleza, produzindo diversos tipos de agregados 

reciclados, dentre eles RCD misto (com composição mais heterogênea, incluindo tijolo, 

cerâmica, areia, brita, etc), RCD puro (composto basicamente de concreto britado), pó 

de vidro (originário de lâmpadas), dentre outros.  

Em 2005 apenas 4 construtoras grandes estavam envolvidas no processo de 

gestão de resíduos sólidos, hoje em virtude das exigências feitas pela Resolução 307 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que obriga as construtoras 

apresentarem um projeto de destino do resíduo gerado nos seus canteiros de obras, e 

também ao apelo ambiental, o número de construtoras que levam os seus resíduos para a 

USIFORT é em torno de 20. 

Para receber o entulho das construtoras, a USIFORT cobra o valor de R$ 2,50 

por metro cúbico se o resíduo já estiver separado e homogeneizado, caso contrário o 

valor cobrado pela usina é de R$ 5,00. 

Ainda segundo Marcos Kaiser, a USIFORT tem capacidade de processar 60t/h 

de resíduo e, das 50.000 t/mês de RCD que são geradas pelo município de Fortaleza, 

recebe cerca de 25.000t, sendo 15.000t são de areia e 10.000t de entulho propriamente 

dito (concreto, tijolo e outros). 



41 
 

Essa produção de 60t/h seria suficiente para construção de aproximadamente 

3,00Km de pavimento, com uma espessura de camada de 20cm, considerando uma 

mistura de solo/RCD numa proporção de 50% cada. 

Entretanto, segundo LIMA (2008), apesar de ser uma solução para o 

gerenciamento dos resíduos na construção civil na cidade, o volume que a empresa 

recebe das obras, atualmente, é insignificante, fruto da falta de uma cultura de 

gerenciamento nessa área por parte das construtoras, bem como da ausência de 

compromisso político e legal do poder público em relação à atividade econômica da 

reciclagem de resíduos sólidos em Fortaleza. 

Com base na possibilidade de obtenção de RCD reciclado na cidade, estudos 

envolvendo estabilização de solo com RCD já vêm sendo desenvolvidos. Um estudo 

realizado por SILVA et. al (2008) utilizou mistura realizada a partir de 50% de RCD 

Puro Graúdo, 40% de RCD Puro Miúdo e 10% de solo local. Foram então analisados os 

resultados dos ensaios e, quanto ao CBR e expansão, obtiveram-se valores de 72%, 94% 

e 118% para as energias intermediária, inter-modificada e modificada respectivamente, 

não havendo expansão dos materiais em nenhuma das energias. Assim, a mistura 

apresentou um bom desempenho quanto à resistência à penetração, sendo recomendada 

para uso em camadas mais nobres da pavimentação, se utilizado os métodos de 

dimensionamento empíricos que se baseiam nos resultados do ensaio CBR. 

Nos últimos anos, os estudos vêm mostrando a importância de se considerar o 

efeito da repetição das cargas que atuam no pavimento. Assim, progressivamente o 

CBR vem sendo substituído pelo Módulo de Resiliência, parâmetro necessário para 

aplicação dos métodos de dimensionamento mecanísticos. Por esse motivo avaliou-se 

também o comportamento da mistura à luz do ensaio de módulo de resiliência. 

De acordo com os resultados obtidos por SILVA et. al (2008) em laboratório 

para o ensaio de Módulo de Resiliência, foi possível avaliar o comportamento da 

mistura de acordo com 4 modelos distintos para cada energia de compactação. Estes 

modelos são representados pelas equações apresentadas na Tabela 2.7, para as três 

energias de compactação analisadas. 
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Tabela 2.7 – Modelos utilizados para análise do comportamento resiliente das misturas. 

(SILVA et. al, 2008) 
ENERGIA DE 

COMPACTAÇÃO 
EQUAÇÃO DO MODELO R² 

Intermediária 

430,1×σd
0,466 0,731 

330,4×θ0,625 0,932 
955,8×σ3

0,648 0,933 
1082,57×σ3 

0,537×σd 
0,207                                             0,965 

Inter-modificada 

293,7×σd
0,334 0,641 

234,3×θ0,419 0,714 
452,8×σ3

0,415 0,654 
553,00×σ3 

0,301×σd 
0,240                                             0,838 

Modificada 

244,3×σd
0,416 0,906 

174,7×θ0,480 0,851 
341,5×σ3

0,446 0,687 
318,83×σ3 

0,087×σd 
0,430                                             0,964 

O estudo mostrou, ainda, que o modelo que apresentou melhor fator de 

correlação (R²), para todas as energias de compactação, foi o composto. Este modelo 

relaciona o MR com as tensões de confinamento e desvio. Os valores de módulo se 

mostraram eficientes para todas as energias empregadas, viabilizando, com base na 

resiliência, o uso do RCD puro como material constituinte das camadas mais nobres do 

pavimento. 

LIMA (2008) estudou um RCD misto, também proveniente da USIFORT, 

levando em consideração diversos fatores de análise, dentre eles o valor de módulo 

resiliente, e os resultados encontrados, após 28 dias de cura e adição de cal e cimento, 

estão explicitadas na Tabela 2.8, a seguir. 

Tabela 2.8 – Módulo de Resiliência em MPa – 28 dias – Energia Modificada          
(LIMA, 2008) 

AMOSTRA EQUAÇÃO DO MODELO R² 

RCD – puro – 28 dias 
471,80×σd

0,38 0,649 
991,40×σ3

0,56 0,938 
1124,00×σ3 

0,54×σd 
0, 08                                             0,961 

RCD – 2% – cal – 28 dias 
1161,60×σd

0,50 0,828 
2310,50×σ3

0,63 0,889 
2461,00×σ3 

0,39×σd 
0,35                                             0,957 

RCD – 2% – cim – 28 dias 
1684,90×σd

0,62 0,829 
4255,80×σ3

0,81 0,948 
4340,00×σ3 

0,62×σd 
0,26                                             0,989 

 

A pesquisa de LIMA (2008) mostrou resultados promissores de estabilização 

do RCD misto com cal e cimento, no que diz respeito ao CBR, a resistência à 
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compressão simples, resistência à tração e módulo de resiliência, respectivamente 

explicitados nas Figuras 2,15 a 2.18. 

 

 

Figura 2.15 - Resultados dos ensaios de CBR (LIMA. 2008) 

 

 

Figura 2.16 - Resultados de RCS sem imersão (LIMA, 2008) 
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Figura 2.17 – Resultados dos ensaios de Resistência à Tração (LIMA, 2008). 

 

 

Figura 2.18 - Módulo de Resiliência do RCD com 2% de cal após 0, 1, 7 e 28 dias de 

cura (Energia Intermediária). (LIMA, 2008). 
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composto. Estes resultados implicam numa consonância para o uso deste modelo, o que 

será reafirmado em itens posteriores desta pesquisa. 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram explanados, por meio de uma sucinta revisão bibliográfica, 

assuntos que dizem respeito à produção dos resíduos sólidos da construção civil, bem 

como de sua reciclagem e aplicação para fins de pavimentação. 

No próximo capítulo serão explanados alguns pontos relevantes no que diz 

respeito ao uso de ligantes tradicionais e alternativos na imprimação betuminosa de 

solos estabilizados granulometricamente. 
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CAPÍTULO 3 

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA E O USO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A diminuição da distância entre um ponto e outro é obtido através de uma boa 

estrutura viária. Essa distância, se mensurada a partir do fator tempo, será cada vez 

menor se melhores forem as condições dos pavimentos. Julga-se extremamente 

necessária uma melhoria nas condições viárias do país, incluindo a importância no 

número de quilômetros pavimentados, possibilitando a conexão entre os mais diversos 

locais, de forma eficiente e com os menores custos e danos ao meio ambiente quanto 

forem possíveis. 

No que diz respeito à porcentagem de vias pavimentadas no país, o COPPEAD 

(Centro de Estudos em Logística do Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em 

Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro), segundo dados do DNIT 

(Departamento Nacional de Infra-estruturas de Transportes), para o ano de 2005, o 

Brasil apresentava uma malha rodoviária de 1.610.076 km de rodovias, das quais apenas 

12% são pavimentadas. RABÊLO (2006) reforça que, para o estado do Ceará, os dados 

indicam que 85% de sua malha viária é composta por rodovias de terra. Assim, percebe-

se uma carência por rodovias pavimentadas tanto em esfera regional como em nível 

nacional. 

Devido à enorme necessidade de se construir rodovias no país e pela limitação 

de recursos naturais, estudos devem ser desenvolvidos visando a criação de métodos 

para a elaboração de rodovias de baixo volume de tráfego. Entretanto, o fato destas 

rodovias sofrerem o impacto de poucos veículos, surge um desinteresse no investimento 

das mesmas, pelo processo ser deveras oneroso para o setor público. Assim, buscam-se 

formas de baratear estas construções, através de redução das camadas constituintes, 

utilização de materiais locais e de resíduos de diversos setores, dentre outros. 

RABÊLO (2006) indica que é fato comum a indicação de soluções de 

revestimento com reduzidas espessuras e com pouca ou nenhuma função estrutural, 

levando as camadas de base a absorverem, quase que integralmente, todos os esforços 
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oriundos do tráfego em questão. Esta quase totalidade na transferência de esforços para 

a base exige uma forte ligação desta camada com a capa de rolamento, obtida através de 

uma eficiente imprimação.  

3.2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMPRIMAÇÃO 

BETUMINOSA 

A imprimação betuminosa é definida pela especificação rodoviária ES-306/97 

do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) como uma camada 

de material betuminoso sobre a superfície de uma base granular executada, sendo 

realizada antes da execução de um revestimento asfáltico qualquer, tendo como objetivo 

conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta 

e o revestimento a ser executado. 

DANTAS (1959) apresenta diversas considerações a respeito da imprimação 

betuminosa, definindo-a como uma etapa na construção de revestimentos betuminosos 

executada sobre camadas permeáveis, tendo como finalidade duas funções básicas, 

primordiais, elencadas a seguir: 

I. melhorar a coesão superficial da base até a profundidade de 10 mm 

incorporando material fino que possa não ter sido eliminado pela 

varredura. 

II. permitir ligação entre a camada de base e revestimento, além de proteger 

temporariamente a mesma, fornecendo melhores características para o seu 

funcionamento.  

As definições supracitadas são corroboradas por autores brasileiros, tais como 

RABÊLO (2006), DANTAS NETO (2001) e NOGAMI, VILLIBOR e FABBRI (1989), 

inclusive no que diz respeito à importância da imprimação betuminosa. 

Apesar da dificuldade de se encontrar trabalhos focados na questão da 

imprimação percebe-se, em trabalhos internacionais como da USACE (United States 

Army Corps of Engineers) (2001) e a ASTM D8-02 (American Society for Testing and 

Materials) (2003), uma consonância no que diz respeito à definição de imprimação. 

Ambas as corporações se referem a este procedimento como sendo a aplicação de um 

líquido betuminoso de baixa viscosidade, aplicado à baixa pressão.  
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Segundo a USACE (2001), um dos objetivos da imprimação é impedir a 

movimentação lateral do revestimento durante a construção do pavimento. O mesmo se 

verifica na ASTM D8-02 (2003), uma vez que esta ressalta a estabilização da porção 

superior da camada de imprimação, que promove uma melhor adesão entre revestimento 

e base.  

Ressalte-se que, apesar de algumas divergências, principalmente no que diz 

respeito aos métodos de aplicação e de verificação da qualidade do serviço de 

imprimação, existe um consenso entre autores quando se fala na extrema importância 

desta fase do processo, principalmente no que tange a vida útil do pavimento. 

RABÊLO (2006) fez um apanhado geral das funções que a imprimação 

desempenha nos pavimentos asfálticos e, para reforçar o que foi dito pelo autor, segue, 

na Tabela 3.1, as informações por ele elencadas. 

Tabela 3.1 – Principais funções da imprimação betuminosa (RABÊLO, 2006) 

FUNÇÕES DA IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 

impermeabilizar a base, com o preenchimento dos seus vazios superficiais 

fornecer coesão e estabilizar os grãos da porção superior da base 

impedir o efeito da capilaridade 

permitir condições de aderência entre a base e o revestimento 

proteger a base contra intempéries e tráfego até a execução do revestimento 

endurecer e aumentar a resistência da porção superior da base 

impedir a movimentação lateral da base sobre o revestimento 

evitar absorção do ligante da primeira camada de revestimento 

 RABÊLO (2006) informa, a partir de informações retiradas do trabalho de 

ISHAI e LIVNEH (1984), que, no caso de solicitações a altos esforços verticais, a 

ligação entre as camadas de base e revestimento, obtida através do processo de 

imprimação, contribui não somente para a adesão entre as interfaces, mas também para 

uma maior eficiência no entrosamento do sistema constituído pelas duas camadas, bem 

como para a melhoria da capacidade estrutural do pavimento. O autor conclui, ainda, 

que nos pavimentos projetados para baixos volumes de tráfego, onde os esforços 

verticais são limitados, o entrosamento do sistema constituído pelas duas camadas é 

menor, o que acaba exigindo da imprimação uma maior força de adesão na interface 

entre as camadas supracitadas. 
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Devido à importância desta camada, no que diz respeito à conexão entre a base 

e o revestimento, autores nacionais e internacionais têm se dedicado ao estudo da 

imprimação betuminosa. Estes estudos têm procurado verificar o comportamento dos 

diferentes materiais usados na imprimação para os diferentes tipos de solos, como 

também a influência de fatores externos no seu processo executivo. 

Dentre as diversas pesquisas realizadas sobre o tema, mesmo com o uso de 

materiais (solos e ligantes asfálticos) distintos, percebe-se que existem controvérsias 

com relação ao intervalo de penetração aceito para qualificação da imprimação. Maiores 

detalhes ver NOGAMI, VILLIBOR e FABBRI (1989), CASTRO (2003), DUQUE 

NETO (2004) e RABÊLO (2006).  

As pesquisas mais recentes tomam como parâmetro para aceitação da 

imprimação um valor mínimo de penetração de 4 mm e máximo de 10 mm. Ressalte-se 

que todas as pesquisam concordam que este parâmetro, por si só, não é suficiente para 

avaliar o comportamento da imprimação betuminosa. Atualmente o controle da 

imprimação é feito com relação ao tipo de solo usado na camada de base sendo o valor 

de penetração controlado pela taxa de ligante aplicado. O mesmo será adotado por esta 

pesquisa. 

3.2.1. Fatores que influenciam na penetração betuminosa 

Diversos fatores influenciam na capacidade de penetração do ligante durante o 

processo de imprimação. Serão elencados a seguir, seguindo o que foi dito por 

RABÊLO (2006), uma série de pontos que, dadas as devidas proporções, influenciam 

diretamente no comportamento da camada de revestimento. 

a) tipo e taxa de ligante: os ligantes com menor viscosidade, se aplicados no 

mesmo solo e na mesma taxa, têm maior poder de penetração do que os de maior 

viscosidade, segundo NOGAMI, VILLIBOR e FABBRI (1989); 

b) umidade de compactação: tendência de decréscimo da penetração em função 

do aumento do teor de umidade de compactação; 

c) massa específica aparente seca máxima: para uma mesma energia de 

compactação, a penetração da imprimação betuminosa varia inversamente com a 

densidade do ramo seco (NOGAMI, VILLIBOR e FABBRI, 1989); 
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d) tipo de solo: solos com comportamento coesivo apresentam menor potencial 

de penetração; 

e) umidade do solo no momento da imprimação: a capacidade de penetração do 

ligante é potencializado quando o processo de imprimação é feito com umidade em 

torno de 50 a 70% da umidade de moldagem, independente da energia e umidade de 

compactação (NOGAMI, VILLIBOR e FABBRI, 1989); 

f) irrigação prévia da superfície: DANTAS (1959) afirma que este é um dos 

artifícios utilizados para melhorar a penetração do ligante asfáltico em bases coesivas. 

É importante frisar que, segundo RABÊLO (2006), no que diz respeito às 

irrigações prévias executadas no estado do Ceará, em conversas com engenheiros fiscais 

do Departamento de Edificações Rodovias e Transportes do estado do Ceará 

(DERT/CE), a decisão do valor da taxa é feita com base na experiência da equipe. Esta 

informação reforça a necessidade de controle dos processos construtivos dos 

pavimentos em campo. 

3.2.2. Materiais utilizados em imprimação betuminosa 

Os asfaltos diluídos de petróleo (ADP) são produzidos a partir do cimento 

asfáltico de petróleo (CAP) e demais diluentes adequados. São aplicados em 

temperaturas mais baixas, usualmente em serviços de macadames betuminosos, 

tratamentos superficiais e alguns pré-misturados a frio, além da imprimação 

impermeabilizante (segundo o site PORTAL BR, acessado em novembro de 2009). As 

informações sobre os dois tipos de ADP’s produzidos no Brasil, cura rápida (CR) e cura 

média (CM), pela PETROBRAS, estão elencados na Tabela 3.2, a seguir. 

Tabela 3.2 – Características dos ADP’s produzidos no país (PORTAL BR, 2009) 
ADP Viscosidade Cinemática a 60°C, cSt Penetração no resíduo, 0,1 mm 

Asfaltos diluídos de cura rápida 
CR-30 30-60 80-120 
CR-70 70-140 80-120 

CR-250 250-500 80-120 
CR-800 800-1600 80-120 
CR-3000 3000-6000 80-120 

Asfaltos diluídos de cura média 
CM-30 30-60 150-250 
CM-70 70-140 150-250 
CM-250 250-500 150-250 
CM-800 800-1600 150-250 

CM-3000 3000-6000 150-250 
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Observa-se a diferença no potencial de penetração dos CR’s em relação aos 

CM’s. Isso se dá pelo fato dos asfaltos de cura rápida serem obtidos com a utilização de 

uma nafta como diluente na faixa de destilação da gasolina. Para os de cura média, o 

diluente empregado é o querosene (PORTAL BR).  
 

Ainda segundo a publicação do portal, o uso dos asfaltos diluídos CM-30 e    

CM-70 é recomendado para serviços de imprimação, sendo o tipo CM-30 indicado para 

superfícies com textura fechada e o tipo CM-70 para superfícies com textura aberta. O 

asfalto diluído CR-70 pode ser utilizado como pintura de ligação sobre superfície de 

bases não absorventes e não betuminosas, enquanto que o os asfaltos diluídos CR-250 

podem ser utilizados em tratamentos superficiais pelo método de penetração invertida. 

Como os ADPs de cura média são os utilizados para execução da imprimação 

betuminosa, se torna pertinente um melhor conhecimento das características deste 

material. Assim, a Tabela 3.3 apresenta a especificação brasileira para o asfalto diluído 

em questão. 

 

Tabela 3.3 – Especificação Brasileira de Asfalto Diluído – Cura Média (DNC 43/97) 
(Adaptado de Bernucci et al, 2006). 

Características 
Métodos Tipos de CM 

ABNT ASTM CM-30 CM-70 
No asfalto diluído 

Viscosidade cinemática, cSt, 60°C 
P-MB 826 D 2170 30-60 70-140 

 D 88   
Viscosidade Saybolt-Furol, s 

MB 326  
  

25°C 75 -150 - 
50°C - 60-120 
Ponto de fulgor (V. A. Tag) °C, 

mín. 
NBR 5765 D 92 38 38 

Destilação até 360°C, % volume 
total destilado, mín.  

MB 43 D 402 

  

225°C 25 20 
260°C 40-70 20-60 
316°C 75-93 65-90 
Resíduo, 360°C, % volume, mín.   50 55 
Água, % volume, Max. MB 37 D 95 0,2 0,2 

No resíduo da destilação 
Velocidade, 60°C  NBR 5847 D 2170 300-1200 300-1200 
Betume, % em massa, mín. MB 166 D 2042 99 99 
Dutilidade, 25°C, cm, mín. NBR 6293 D 113 100 100 

Ressalte-se que no Estado do Ceará, o material mais comumente aplicado 

durante o procedimento de imprimação betuminosa é o asfalto diluído de cura média 
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CM-30. Este ADP é resultado da mistura de 52% de cimento asfáltico de petróleo 

(CAP) com 48% de querosene, atuando como diluente (VASCONCELOS, 2009). 

Entretanto, segundo CROSS e SHRESTHA (2004) o fator que mais deve ser 

levado em conta, no que tange a poluição ambiental na pavimentação asfáltica, é a 

existência de compostos voláteis orgânicos. RABÊLO (2006), após uma extensa 

pesquisa sobre o assunto, afirma que, de acordo com os pesquisadores estudados, os 

asfaltos diluídos representam a principal fonte de emissão desses compostos, pois os 

cimentos asfálticos e as emulsões asfálticas os emitem em menor quantidade.  

Para se evitar um derramamento direto destes compostos nos mananciais ou o 

carreamento dos mesmos, por intermédio das chuvas, antes da sua completa cura, deve-

se evitar executar tais serviços em momentos de chuva. Outra forma de se evitar 

maiores problemas ambientais se dá pela substituição do querosene (no que diz respeito 

aos asfaltos diluídos) por outras substâncias menos nocivas. 

RABÊLO (2006), SILVA et al. (2008), VASCONCELOS (2009), estudaram 

materiais alternativos para a imprimação betuminosa. Pesquisas envolvendo a utilização 

do Líquido da Castanha de Caju e Biodiesel de Soja como diluentes foram 

desenvolvidas e serão melhor explicadas no segmento seguinte. 
 

3.2.3.  Experiências envolvendo novos materiais para imprimação 

DANTAS NETO (2001) estudou a utilização de uma emulsão asfáltica a base 

de óleo de xisto, denominada CM PLUS, como substituinte do CM-30. O autor afirma 

que a emulsão penetra no solo de maneira similar ao CM-30, podendo ser utilizada em 

serviços de imprimação.  

Outro estudo, realizado por RABÊLO (2006), utilizando a emulsão RM-1C em 

sua forma original, ou seja, sem diluição em água, detectou que não houve penetração 

satisfatória em nenhuma das amostras de solos estudadas. 

Assim, RABÊLO (2006) seguiu sua pesquisa introduzindo o LCC (líquido da 

casca da castanha de caju) como um possível substituto do querosene. O LCC é um óleo 

viscoso extraído da casca da castanha de caju largamente utilizado no exterior para a 

produção de lubrificantes, tintas e vernizes e outras aplicações de grande valor 

agregado. O LCC é obtido em larga escala, como subproduto nas indústrias de 

beneficiamento da castanha, sendo geralmente exportado a preços baixos. 
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Os benefícios sócio-econômicos da produção do LCC se devem basicamente às 

potencialidades do seu uso, as quais estão diretamente associadas às características 

químicas e físico-químicas do cardanol, maior elemento constituinte do LCC. 

O cardanol, segundo CARNEIRO et al. (2004), confere grande funcionalidade 

na química orgânica devido às suas altas combinações naturais, permitindo que seus 

derivados sejam amplamente usados em diferentes indústrias com a vantagem de ser 

proveniente de um material regional, biodegradável e renovável. 

A pesquisa de RABÊLO (2006) indicou que a utilização da mistura do 

CAP/LCC, como alternativa para substituição do querosene mostrou-se satisfatória, 

tendo em vista que a mistura se apresentou homogênea, sem sedimentação e com 

razoável potencial de penetração nas amostras de solos compactadas, principalmente 

para solos arenosos. 

VASCONCELOS et al. (2009) estudaram uma composição de CAP/LCC, onde 

se encontraram resultados do comportamento da imprimação satisfatórios, se aplicados 

a uma mistura de solo estabilizado com RCD. A Figura 3.1 mostra a penetração 

associada à variação das taxas de ligante em corpos de prova executados a partir de uma 

mistura de 60% de solo arenoso com 40% de RCD puro graúdo (intitulada M-2), 

compactado na umidade ótima menos 2% (hot-2).  

 

 

Figura 3.1 - Dados da Imprimação (VASCONCELOS et al., 2009) 
 

VASCONCELOS (2009) estudou a aplicação de uma mistura de CAP com 

Biodiesel de Soja, intitulada CAP/BIO, que se mostrou bastante eficaz no que diz 

respeito ao processo de imprimação betuminosa, conforme pode ser verificado na 

Figura 3.2 que dispõe os resultados encontrados a partir da imprimação de corpos de 
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prova compactados na umidade ótima menos 2%  (HOT-2), umidade ótima (HOT) e 

umidade ótima mais 2% (HOT+2), a seguir. 

 

Figura 3.2 – Penetração em função do teor de umidade para a taxa de 0,8 L/m². 

Ao se analisar a figura 3.2, verifica-se que, para umidades de compactação 

inferiores à ótima, caso recorrente no estado do Ceará, aplicação da mistura CAP/LCC é 

viável, no que tange as misturas granulometricamente estabilizadas com RCD da 

pesquisa supracitada. Esta restrição já não foi detectada no estudo da viabilidade da 

mistura CAP/BIO, já que para todas as umidades de compactação se verificou uma 

satisfatória taxa de penetração do ligante alternativo. 

O bom desempenho da mistura utilizando o Biodiesel de Soja refletiu na 

necessidade de um estudo mais aprofundado do seu comportamento como diluente de 

CAP para utilização em imprimação betuminosa. Assim, segue uma explanação mais 

embasada a respeito deste tipo de material, de modo a finalizar a revisão bibliográfica a 

respeito dos materiais alternativos utilizados como substituintes do querosene. 

3.3.  ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS AO BIODIESEL 

Segundo o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 

publicado no ano de 2004 pelo Governo Federal, biodiesel é o biocombustível derivado 

de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de energia, que possa 

substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Assim, há amplas 

possibilidades de uso do biodiesel em transportes urbanos, rodoviários, ferroviários e 

aqüaviários de passageiros e cargas, geradores de energia, motores estacionários, etc. 

Entende-se que as razões para o desenvolvimento deste programa se deram por 

diversos fatores, tais como: a crescente demanda por combustíveis renováveis, o 

potencial brasileiro de atender esta demanda, a produção de empregos e conseqüente 
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aumento na renda da agricultura familiar, redução de disparidades regionais, 

contribuição para a economia de divisas e melhoramento das condições ambientais. 

O PNPB segue ainda afirmando que, pelas suas condições de solo e clima, o 

Brasil tem grande potencial de produção de biomassa. A agregação de valor à produção 

primária representa importante vantagem comparativa para o Brasil. O biodiesel é uma 

dessas possibilidades, talvez a mais promissora, porque a demanda de energia aumenta 

diretamente com o crescimento da economia mundial. Isso implica dizer que a demanda 

por agroenergia não pára de crescer, ao contrário do que ocorre com a maioria dos 

produtos do agronegócio. 

Uma série de incentivos para a produção de biocombustíveis no país foi 

implementada, dentre elas, de acordo com a Lei nº 11.097/95, obrigatória a partir de 

janeiro de 2008, em que se impõe, em território nacional, uma mistura denominada B2, 

ou seja, 2% de biodiesel e 98% de diesel de petróleo. O PNPB acrescenta, ainda, que em 

2013 essa obrigatoriedade passará para 5%, em uma mistura denominada B5. Estas 

misturas podem ter percentuais mais elevados de biodiesel, podendo chegar até a 100%, 

após autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). 

O desenvolvimento tecnológico também se mostra presente, com incentivos 

para determinação de novos usos e aplicações para co-produtos da fabricação do 

biodiesel (farelos, tortas e glicerinas), de modo a se obter o máximo de utilização do 

bem produzido. 

No Brasil, segundo o mesmo relatório, a Universidade Federal do Ceará vem 

desenvolvendo, há anos, linha de pesquisa científica e tecnológica para produção e 

utilização de biodiesel a partir da mamona, tendo obtido, no passado, proteção sobre a 

propriedade intelectual oriunda do projeto. Outra iniciativa mais recente vem sendo 

realizada pela Universidade Federal do Maranhão, cujo escopo é viabilizar a utilização 

do óleo de babaçu para produção de biodiesel a partir da estruturação de arranjos 

produtivos locais. 

Diante disso, a experiência nacional envolve diversas matérias-primas (soja, 

mamona, amendoim, dendê, babaçu, etc) e várias rotas tecnológicas (transesterificação 

metílica e etílica e craqueamento térmico ou catalítico, dentre outras). 
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     Em sua pesquisa, VASCONCELOS (2009) relata que, ao se estabelecer uma 

política nacional voltada ao crescimento do agronegócio, onde o biodiesel se mostre 

economicamente competitivo ao diesel tradicional, a utilização deste combustível pode 

ser uma alternativa técnica na produção de asfaltos diluídos com características menos 

impactantes ao meio-ambiente. 

No que diz respeito às técnicas existentes para o processo de imprimação 

betuminosa, bem como materiais para a aplicação da mesma, se torna aceitável a idéia 

de que os biocombustíveis são menos poluentes, se comparados ao querosene, e de 

aplicabilidade promissora já que pesquisas estão sendo desenvolvidas objetivando 

baratear os custos de produção dos mesmos. 

ALBUQUERQUE (2008) relaciona uma série de aspectos sociais e ambientais 

favoráveis à utilização dos biocombustíveis, sendo alguns listados a seguir: 

a) são biodegradáveis e inócuos; 

b) podem ser produzidos a partir de matérias-primas renováveis; 

c) o uso de biocombustível automotor diminui a emissão de poluentes;  

d) não contém nenhuma das substâncias cancerígenas encontradas no óleo 

diesel; 

e) não são considerados materiais perigosos; 

f) existem inúmeras vantagens sócio-econômicos do uso de biocombustiveis 

em países em desenvolvimento como o Brasil. 

A transesterificação é o processo mais utilizado atualmente para a produção de 

biodiesel. O processo se inicia ao se agrupar o óleo vegetal a um álcool (metanol, 

etanol, propanol, butanol) e a catalisadores (que podem ser ácidos, básicos ou 

enzimáticos).  

Nesse processo, obtém-se um éster metílico de ácido graxo e glicerina como 

subproduto, que é removida por decantação. O éster metílico de ácido graxo formado 

possui uma viscosidade menor que o triacilglicerol utilizado como matéria-prima. A 

glicerina formada, possui alto valor agregado, sendo usada por indústrias farmacêuticas, 

de cosméticos e de explosivos. 
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Entretanto, SANTOS (2007) ressalta que, apesar de todas as vantagens 

existentes na produção de biodiesel, esta requer a necessidade de debates em 

determinadas questões como: 

a) as de ordem técnica, como especificações do produto; 

b) as de ordem econômica, tendo em vista que o custo na produção do 

biodiesel ser provavelmente maior do que o óleo diesel tradicional; 

c) as de ordem comercial, na forma de se desenvolver um mercado 

consumidor dos subprodutos gerados, como a glicerina; 

d) as de ordem ambiental, que envolvem todas as etapas de produção do 

biodiesel, como os impactos que a produção agrícola em larga escala pode 

produzir ao meio ambiente. 

A utilização destes biocombustíveis, apesar do alto valor agregado dos mesmos, 

se mostra importante, uma vez que há a real necessidade de substituição dos materiais 

que denigrem o meio ambiente. SILVA (1997) apud SANTOS (2007) ressalta que o 

aspecto econômico deve ser visto de forma mais ampla considerando todos os valores 

agregados advindos deste tipo de investimento como criação de emprego, benefícios 

ambientais, melhoria da qualidade de vida, dentre outras. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi realizada uma breve revisão bibliográfica no que tange a 

imprimação betuminosa e a produção de biodiesel no país, além da aplicabilidade para 

fins rodoviários. No capítulo seguinte serão explicitados os materiais utilizados e 

métodos aplicados na pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo apresenta as informações necessárias a respeito da região de 

estudo, bem como critérios de seleção de materiais adotados na pesquisa, descrição dos 

mesmos e métodos de ensaios aplicados durante a realização do programa experimental. 

4.2 ESCOLHA DOS MATERIAIS 

Um dos propósitos da pesquisa, como já visto anteriormente, é a busca pela 

melhoria das propriedades dos solos da RMF, para que os mesmos passem a ser 

empregados em camadas mais nobres da pavimentação urbana. Ressalte-se que se 

priorizou o uso de materiais alternativos para se alcançar os objetivos. 

Assim sendo, para a investigação da estabilização granulométrica, foram 

coletados dois solos distintos provenientes da RMF e RCD puro com granulometria 

descontínua. A escolha por este tipo de resíduo se justifica pelas questões econômicas e 

ambientais relatadas no capítulo 2.  

Seguindo a linha de pensamento que visa à máxima utilização de materiais 

ambientalmente corretos, além da estabilização granulométrica com RCD, a pesquisa 

contemplou a substituição do querosene, tradicionalmente utilizado como diluente do 

CAP, pelo Biodiesel de Soja. O produto desta mistura foi empregado como substituinte 

do CM-30 em ensaios de imprimação betuminosa realizados em laboratório.  

4.2.1 Solo 

Para seleção dos solos da RMF após receberem a adição do agregado reciclado, 

foram selecionadas duas jazidas, que fornecem materiais de características bem 

distintas, uma localizada no município de Guaiúba (obtendo-se o solo que será 

denominado de GUA) e a outra situada na região do município de Aquiraz (cujo solo 

será denominado na pesquisa como AQZ). Esses dois materiais foram estudados, no seu 

estado natural, por BARROSO (2002). 
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 Para a determinação exata e georreferenciamento das jazidas foi utilizada a 

ferramenta Google Earth, programa desenvolvido e distribuído pelo Google cuja 

primordial função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído 

a partir de fotografias de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas 

(fotografadas de aeronaves) e SIG 3D. Este último, também conhecido como Sistema de 

Informação Geográfica (SIG ou GIS - Geographic Information System) é um sistema de 

hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais que permite e 

facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. 

 Assim, os dados referentes à posição geográfica das jazidas AQZ e GUA são, 

respectivamente, 3°54’44,99”S 38°21’34,03”O e 4°2’48,01”S 38°38’31,00”O, sendo 

expressos nas Figuras 4.1 e 4.2, a seguir. 

  

Figura 4.1 – Localização Geográfica da Jazida de Aquiraz (GOOGLE EARTH, 2009) 

 

Figura 4.2 – Localização Geográfica da Jazida de Guaiúba (GOOGLE EARTH, 2009) 
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As figuras 4.3 e 4.4 mostram o aspecto visual das jazidas de onde foram 

coletados os solos denominados de AQZ e GUA, respectivamente. 

 

Figura 4.3 – Aspecto visual da jazida AQZ, no momento da coleta (Fonte: Autor) 

 

Figura 4.4 – Aspecto visual da jazida GUA, no momento da coleta (Fonte: Autor) 

Para se reduzir o impacto da parcela orgânica existente no topo do local de 

coleta, em ambas as jazidas, foram retirados cerca de 20 cm de material superficial e, 

após a execução desta limpeza, cerca de 300 kg de cada solo foram retirados das 

jazidas, acondicionados em baldes de 25 kg, em média (conforme visualizado na Figura 

4.5). 

Após a transferência dos materiais para o laboratório, os mesmos foram 

preparados seguindo as diretrizes da norma DNER-ME 041/94 – Solos – Preparação de 
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amostras para ensaio de caracterização e dispostos etiquetados em área específica do 

laboratório, de modo a não permitir interferências externas ao material acondicionado. 

 

Figura 4.5 – Material em baldes, antes de serem tampados (Fonte: Autor) 

 Após chegada do material no laboratório, os mesmos já estavam vedados, 

etiquetados e foram guardados seguindo as instruções internas, em baia trancada com 

cadeado de modo a evitar quaisquer interferências indesejáveis nos mesmos. 

4.2.2. Resíduo de construção e demolição do tipo puro (RCD Puro) 

O abastecimento da USIFORT é feito de maneira seletiva e diariamente são 

recebidos materiais diversos, todos originários de demolições e retrabalhos existentes no 

processo de construção civil. Assim que os equipamentos da usina separam os materiais 

recebidos, o resultado final se mostra como uma divisão entre as matérias primas que 

futuramente produzirão agregados reciclados. De um lado estão os materiais “menos 

nobres”, tais quais o gesso, a telha, o azulejo, etc. Segundo LIMA (2008) estes 

materiais, por possuírem uma aparência pouco homogênea (Figura 4.6) e por se tratarem 

de materiais mais frágeis que o concreto, sofrem uma descrença na sua aplicabilidade. 

Entretanto, pesquisa recentes já evidenciam a quebra deste paradigma, pelo fato de que 

o próprio autor supracitado desenvolveu uma pesquisa que mostra a aplicabilidade deste 

resíduo na RMF. 
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Figura 4.6 – RCD Misto, proveniente da USIFORT (LIMA, 2008) 

O segundo material produzido na usina é oriundo de resíduos considerados mais 

nobres, já que são, em quase sua totalidade, obtidos através da britagem de concreto, 

advindos em forma de postes, lajes, pilares, vigas, etc, conforme verificado na Figura 

4.7. 

 

Figura 4.7 – RCD Puro, proveniente da USIFORT (Fonte: Autor) 

Uma vez que a pesquisa visa a substituição do agregado natural pelo reciclado, 

buscou-se a utilização do RCD que mais se aproximasse das características da brita e, 

desta forma, o RCD Puro foi escolhido. Aliado a isto, este tipo específico de resíduo 

atende às regras para utilização em construção civil, listadas a seguir, segundo a 

Coletânea Habitare – volume 4: 

• ser estável dimensionalmente no ambiente e quando dentro do aglomerante; 

• resistir aos esforços de mistura; 

• apresentar baixa solubilidade em água; 
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• apresentar estabilidade dimensional quando submetido a molhagem e secagem; 

• apresentar-se na forma granular ou poder ser transformado em grãos. 

Ressalte-se, ainda, que mesmo sendo um agregado oriundo da parcela mais nobre 

dos resíduos recebidos pela usina de reciclagem, este material ao ser empregado em 

grande escala, resulta em economia para os órgãos públicos, no caso da pavimentação, 

já que o seu processo produtivo é menos oneroso que o do agregado natural britado. 

Foram coletados na USIFORT cerca de 700 kg de RCD puro, provenientes de 

uma única pilha, entretanto a coleta foi realizada em dois dias distintos. Devido à 

natureza mais homogênea do material, não se verificou modificações entre as amostras 

coletadas no dia 1 e as coletadas no dia 2. 

As granulometrias das pilhas evidenciaram a homogeneidade do resíduo, bem 

como os resultados de caracterização feitos nas duas etapas de coleta. Conclui-se, então, 

que uma possível variável resultante da mudança na composição dos materiais, por 

razão da defasagem de dias entre ambas as coletas, não se faz presente no caso do RCD 

puro em questão. 

A coleta das amostras do agregado reciclado foi feita seguindo à risca o que está 

preconizado na norma DNER-PRO 120/97 – Coleta de Amostras de Agregados e a 

redução do material coletado, a fim de sua utilização nos ensaios laboratoriais, se fez 

seguindo a DNER-PRO 199/96 – Redução de Amostra de Campo de Agregados para 

Ensaio de Laboratório. Desta forma obteve-se uma maior representatividade dos 

materiais a serem ensaiados. 

A coleta do RCD foi feita em período de chuvas no estado e, por conta desta 

intempérie, foi necessária a execução de uma secagem dos agregados. A Figura 4.8 

mostra o aspecto molhado do RCD, coletado na usina, colocado em baldes. O material 

foi transferido, gradativamente, para bandejas de metal e, posteriormente, colocados em 

estufa à temperatura de 60°C até constância de massa. Após o processo de secagem, foi 

realizada a homogeneização dos mesmos e os materiais foram, então, separados em 

porções de 25 kg em média, em baldes vedados devidamente etiquetados. 
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Figura 4.8 – Coloração mais escura do RCD, denotando a umidade pela chuva    

(Fonte: Autor) 

4.2.3 Materiais para Imprimação 
 

No Estado do Ceará, o material utilizado comumente no processo de imprimação 

é o asfalto diluído de cura média CM-30. Este ADP é resultado da mistura de 52% de 

cimento asfáltico de petróleo (CAP) com 48% de querosene, atuando como diluente. 

Ao longo dos anos tem-se verificado uma maior restrição dos países 

desenvolvidos na utilização do asfalto diluído na imprimação por ser considerado 

poluente ao meio ambiente. Um dos principais problemas relacionados à sua utilização 

se deve à emissão de hidrocarbonetos voláteis – VOCs.  

Diante das questões levantadas quanto à utilização do CM-30, pesquisadores têm 

buscado alternativas que possam substituir a aplicação dos ADPs, pelo menos na forma 

como estes são constituídos atualmente, visando utilizar diluentes que não provoquem 

dentre outros problemas a emissão de hidrocarbonetos orgânicos voláteis. 

Assim, a pesquisa seguiu buscando um material que pudesse ser o substituinte do 

querosene, mantendo as condições de aplicabilidade em serviços de imprimação. Dentre 

os materiais alternativos pensados inicialmente, executou-se uma primeira tentativa de 

mistura com o óleo bruto da mamona. Entretanto, encontrou-se um material não-

homogêneo (ver Figura 4.9), possivelmente por conta da estrutura química dos 
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compostos, resultando no descarte da mistura e busca por um novo produto para 

diluição do CAP. 

 
Figura 4.9 –  Aspecto visual da mistura CAP/Óleo de mamona.  

(Fonte: VASCONCELOS, 2009) 

 

Diante do verificado, optou-se pela utilização do biodiesel de soja, que para uma 

primeira análise, havia apresentado um comportamento bem favorável a sua escolha e 

devido à inviabilidade momentânea na adoção de outros materiais. Acredita-se, 

também, que outros bicombustíveis podem ser testados e utilizados. 

Assim, os biocombustíveis surgem como possíveis materiais diluentes para o 

asfalto. Essa solução poderia resolver ou amenizar o grande problema da utilização de 

diluentes poluentes, além de visar o uso de um asfalto diluído a baixas temperaturas de 

aplicação, competitivas com o CM-30. 

Como alternativa a utilização do CM-30 e visando a redução de impactos 

ambientais se estuda a viabilidade do biodiesel de soja como material diluente do 

asfalto, propondo-se a utilização de uma mistura denominada (CAP/BIO), constituída 

de cimentos asfáltico de petróleo (CAP) e o biodiesel de soja (BIO). 

O biodiesel se apresenta, dentre os possíveis tipos de biocombustíveis, como 

sendo um material renovável, biodegradável e ambientalmente correto. Possui uma 

estrutura molecular que permite uma semelhança físico-química com o diesel fóssil, 

sendo também isento de enxofre e não tóxico (ALBUQUERQUE, 2008).  
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Dentre as diferentes matérias-primas para a produção do biodiesel, a soja foi 

adotada pelo fato da mesma dominar no Brasil o mercado de óleo comestível sendo 

responsável por quase 90% da produção de óleo (ALBUQUERQUE, 2008). 

Pesquisas recentes afirmam que o biodiesel está entre os três setores que 

possuem as melhores perspectivas de faturamento no Brasil nos próximos anos, sendo 

os outros dois segmentos a internet e os cartões de crédito (SITE BIODIESELBR).  

Assim, incentivada pelo crescimento do produto no país, a pesquisa propõe a 

elaboração de uma mistura de CAP/Biodiesel, para fins de imprimação betuminosa, 

cujo programa experimental será melhor detalhado no item 4.3 que se segue.  

4.3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.3.1. Considerações gerais 

Após a coleta do material reciclado na USIFORT, bem como da extração dos 

dois solos oriundos da RMF, deu-se inicio ao procedimento experimental, realizando-se 

a caracterização dos materiais a serem aplicados na pesquisa. 

O primeiro estudo utilizando os materiais em questão, aplicados à cidade de 

Fortaleza, aconteceu no ano de 2008, também pelo Laboratório de Mecânica dos 

Pavimentos (LMP) da Universidade Federal do Ceará. No trabalho em questão, um solo 

coletado dentro do Campus do Pici recebeu a adição do agregado reciclado puro, na 

fração de 50% de RCD Puro Graúdo, 40% de RCD Puro Miúdo e 10% do solo local. O 

trabalho, desenvolvido por SILVA et al.(2008), evidenciou que a utilização deste 

agregado reciclado deve ser encorajada, já que os resultados de resistência da mistura 

proposta mostraram-se satisfatórios para o que se propunha na época. 

O próximo passo foi, então, reduzir a quantidade de resíduo reciclado utilizado 

na mistura, de modo a conseguir um ponto ótimo de utilização do mesmo, visando a 

melhor harmonia entre materiais reciclados e naturais, haja vista que a região ainda 

possui jazidas naturais de solo, capazes de prover material fino suficiente para o uso em 

pavimentação. 

Entretanto, modificações no processo produtivo de agregados reciclados na 

USIFORT fizeram com que a pesquisa mudasse de rumo. A produção de RCD Puro foi 

temporariamente paralisada devido à procura por materiais reciclados oriundos da 

fresagem de vias urbanas na cidade de Fortaleza. A produção do RCD puro contínuo, o 
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mesmo utilizado na pesquisa de SILVA et al. (2008) e foco da pesquisa em questão, 

sofreu uma interrupção por tempo indeterminado e, devido à impossibilidade de espera 

pelo material em questão, houve a necessidade da substituição do agregado reciclado e a 

pesquisa passou a utilizar o único agregado produzido na usina nessa época. Neste caso, 

um agregado com dimensões descontínuas e mais graúdas, diferente do produzido 

anteriormente, porém também potencialmente viável para uso como estabilizante de 

solos. 

Ressalte-se que a justificativa dada pela usina, para a produção deste novo tipo 

de agregado, foi a de que as peneiras utilizadas no processo de enquadramento 

granulométrico estavam sendo completamente utilizadas na produção do reciclado de 

material fresado de revestimentos asfálticos. 

Seguindo os passos de RABÊLO (2006), esta pesquisa desenvolveu, também, 

um procedimento experimental visando a análise do comportamento dos solos 

estabilizados com RCD após a imprimação betuminosa, esta feita com material 

tradicional e alternativo proposto (CAP/BIO). 

Assim, o programa experimental foi dividido em três grandes etapas, ilustradas 

no fluxograma da Figura 4.10: 

• 1ª – ensaios de caracterização nos solos e RCD. Foram realizados ensaios 

de granulometria, densidade real e aparente, limites de consistência, 

compactação em diversas energias, absorção, abrasão e índice de forma. 

No caso do RCD em específico, a pesquisa englobou, ainda, ensaios que 

verificassem a natureza dos materiais constituintes, o teor de materiais 

indesejáveis e os ensaios de lixiviação e solubilização; 

• 2ª – ensaios mecânicos de resistência: Índice de Suporte Califórnia 

(CBR), Resistência à Compressão Simples e Módulo de Resiliência; 

• 3ª – ensaios de imprimação, utilizando-se dois materiais betuminosos 

distintos, a título de comparação. 



 

Figura 4.10 

A seguir, observa-se um modelo detalhado do processo de execução dos ensaios 

laboratoriais referentes à pesquisa em questão, ilustrados pela Figura 4.

Figura 4.11 – Fluxograma mais detalhado do programa experimental

Conforme visto no fluxograma acima, a pesquisa se utilizou de misturas 

compostas por Solo e RCD. Estas misturas foram feitas a fim de verificar teores ótimos 

para a adição do agregado reciclado nos solos

puro na proporção de 40% do peso total, seguindo

mesmo e finalizando-se com misturas possuidoras de 60% de RCD.
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se um modelo detalhado do processo de execução dos ensaios 

 

Fluxograma mais detalhado do programa experimental. 
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O autor desta pesquisa adotou uma nomenclatura específica para representar as 

misturas estudadas, através da disposição, em ordem, da porcentagem de resíduo 

aplicada (X) seguida da porcentagem de solo envolvida (Y), resultando em uma forma 

de linguagem expressa como XrYs, “r” de resíduo e “s” de solo. Assim, as misturas 

foram batizadas como 40r60s, 50r50s e 60r40s. Para complementar esta denominação, o 

autor optou por inserir um sufixo representativo do solo enriquecido, por exemplo: 

50r50s-GUA representa o solo coletado no município de Guaiúba enriquecido com 50% 

de RCD puro. 
 

4.4. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 

Os solos coletados foram caracterizados seguindo-se o exposto na norma       

DNER ME-041/94 – Solos – Preparação de amostras para ensaios de caracterização. 

Deste modo, as amostras de solos foram secas, destorroadas, quarteadas, para obtenção 

de um material mais homogêneo, ensacadas e dispostas em baldes vedados. 

Posteriormente foram submetidas aos ensaios descritos a seguir. 

4.4.1. Massa Específica dos Sólidos 

A massa específica dos solos é uma característica importante para a realização 

dos ensaios de granulometria por sedimentação, sendo determinada a partir do 

preconizado na norma DNER ME-93/94 – Solos - Determinação da Densidade Real. 

4.4.2. Análise Granulométrica  

Foram realizados dois tipos de análise granulométrica nos solos coletados: por 

peneiramento e por sedimentação.  O solo AQZ, por ter características mais arenosas e 

não apresentar material passante na peneira de 0,074mm, foi submetido ao ensaio 

preconizado pela DNER ME 80/94 – Solos - Análise Granulométrica. 

Entretanto, o solo GUA, que nitidamente possuía uma maior quantidade de 

finos, foi submetido ao ensaio de análise granulométrica por sedimentação,       

utilizando-se o método de ensaio DNER ME-51/94 – Solos - Análise Granulométrica. 

Neste caso, o material passa por um processo de sedimentação em que se utiliza como 

defloculante para dispersão o hexametafosfato de sódio. 
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4.4.3. Limite de Liquidez 

Para a determinação do valor do limite de liquidez utilizou-se o método de 

ensaio ME 44-94, do DNER. Ressalte-se que este ensaio é vital para a classificação das 

amostras no que se refere ao sistema TRB (Transportation Research Board). 

4.4.4. Limite de Plasticidade 

O valor do limite de plasticidade foi determinado seguindo-se o explanado na 

norma regulamentadora DNER ME-82/94 – determinação do limite de plasticidade. A 

determinação deste limite também é importante para se determinar a classificação dos 

solos de acordo com o sistema TRB. 

4.5. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO RCD PURO 

Para se obter um maior conhecimento do agregado reciclado escolhido e no 

intuito de desmistificar seu uso, na cidade de Fortaleza, realizou-se a caracterização do 

mesmo quanto à forma, desgaste, absorção de água, distribuição granulométrica, 

durabilidade, lixiviação e compactação.  

Ressalte-se que os ensaios de caracterização são extremamente importantes pois 

as propriedades físicas dos materiais determinam a resistência dos mesmos ao serem 

submetidos aos esforços oriundos do tráfego. 

Os ensaios de caracterização dos agregados foram realizados no Laboratório de 

Mecânica dos Pavimentos da Universidade Federal do Ceará e são elencados a seguir: 

curva granulométrica, absorção, massa específica, resistência ao desgaste, índice de 

forma, natureza dos materiais constituintes, teor de materiais indesejáveis e 

durabilidade. Os ensaios de lixiviação e solubilização foram realizados em São Paulo 

pelo Laboratório Puriquima. 

4.5.1. Natureza dos Materiais Constituintes e Teor de Materiais Indesejáveis 

Conforme o estipulado na NBR 15116:2004 – Agregados Reciclados de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil – Utilização em Pavimentação e Preparo de 

Concreto Sem Função Estrutural – a natureza dos materiais constituintes do agregado 

reciclado foi verificada por meio de catação e análise visual. Os grãos de uma amostra 

de 15 kg foram separados e agrupados conforme sua natureza, a fim de definir se 

realmente o agregado coletado pode se considerar puro ou se possui, mesmo em 
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pequenas quantidades, impurezas que pudessem vir a interferir nos resultados de 

resistência das misturas em que fosse empregado.  

A catação dos materiais indesejáveis foi feita seguindo o princípio de que, para 

materiais oriundos de construção e demolição, os grupos formados são: 

• concreto/argamassa; 

• metais; 

• telha/tijolo; 

• azulejo 

• material fino (dimensão inferior a 4,76mm). 

A análise dos materiais indesejáveis encontrados na amostra foi realizada sob a 

regência da NBR 15115:2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil – Execução de Camadas de Pavimentação, cuja determinação indica 

que 3% é a quantidade máxima de materiais indesejáveis aceitáveis para grupos 

distintos e é de 2 % para aqueles do mesmo grupo. 

4.5.2. Análise Granulométrica 

A granulometria dos grãos existentes numa mistura é uma das características 

mais importantes, haja vista que a graduação dos agregados assegura estabilidade aos 

pavimentos. Busca-se obter misturas em que se consigam maiores atritos internos 

obtidos pelo entrosamento das partículas. 

As especificações brasileiras para materiais das camadas mais nobres do 

pavimento estabilizadas granulometricamente são expostos em normas do DNER (ME 

051/94 e ME 080/94) e na NBR-11804/91 da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

Verifica-se, nas especificações vigentes, a necessidade de que a curva 

granulométrica seja contínua, se enquadrando em faixas granulométricas                      

pré-determinadas. Entretanto, não se pode anular a possibilidade de um bom 

desempenho de misturas descontínuas no ramo da pavimentação. Percebem-se, na 

literatura, diversas pesquisas já realizadas que confirmam esta hipótese. Maiores 

detalhes ver NOGAMI e VILLIBOR (1995). 
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O agregado reciclado puro recolhido da USIFORT foi caracterizado seguindo as 

especificações da DNER-ME 083/98 – Análise granulométrica por peneiramento. A 

Figura 4.12 evidencia as peneiras utilizadas no ensaio. 

 

Figura 4.12 – Peneirador mecânico para o ensaio de granulometria (Fonte: Autor) 

A análise granulométrica do material foi importante, também, para a 

determinação do Coeficiente de Uniformidade (Cu) do agregado reciclado. Ressalte-se 

que a NBR 15115/2004 preconiza que o agregado reciclado da construção civil deve ter 

um valor de Cu maior ou igual a 10. 

Por fim, especificou-se a dimensão máxima característica do agregado, que de 

acordo com a norma deve ser de 63,5mm, bem como a percentagem passante na peneira 

de 0,42mm que, de acordo com o estabelecido na mesma NBR 15115/2004, deve estar 

dentro do intervalo de 10% a 40%. 

4.5.3. Ensaio de Absorção 

A caracterização do agregado reciclado prosseguiu realizando-se o ensaio que 

define o grau de absorção de um material. Esta capacidade de absorção de um agregado 

está diretamente associada à sua porosidade e tem como forma padrão de determinação 

a sua imersão por 24 horas em água à temperatura ambiente. 

A especificação DNER-ME 081/98 – Determinação da massa específica, massa 

específica aparente e absorção de agregados graúdos – foi utilizada na pesquisa em 

questão. Esta norma preconiza que seja lavada uma amostra do material sobre a peneira 
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de 4,8 mm deixando este material secar, à temperatura entre 105°C e 110°C, até a 

constância da massa.  

Após a secagem do material, retira-se a amostra da estufa, deixando-a resfriar à 

temperatura ambiente. Em seguida, o material seco e resfriado sofre imersão em água 

por um período de 24 horas, agitando o material algumas vezes no intuito de expulsar as 

bolhas de ar existentes. 

Depois do tempo pré-determinado de imersão, remove-se o agregado da água e 

inicia-se o processo de secagem superficial da superfície saturada, usando-se um pano 

absorvente para retirar o excesso de água. Determinou-se, assim, a massa da amostra na 

condição saturada superfície seca (Mh).  

Em seguida, o mesmo agregado foi despejado em um prato acoplado a uma 

haste que por sua vez conecta-se ao prato da balança, esta disposta em nível superior ao 

do tanque e procedeu-se a leitura (L). 

Por fim, secou-se a amostra em estufa, à temperatura entre 105°C e 110°C, e em 

seguida resfriou-se, novamente, a mesma ao ar para a determinação da massa do 

agregado seco (Ms). 

De posse dos dados de entrada necessários para a determinação do teor de 

absorção, procedeu-se o cálculo a partir da expressão 4.1, a seguir. 

  

� =  
�����

��
 ∙ 100    (4.1) 

 

Onde: 

a = absorção do agregado, em percentagem; 

Mh = massa ao ar do agregado na condição saturada superfície seca, em g; 

Ms = massa, ao ar, do agregado seco em estufa. 

 

4.5.4. Abrasão Los Angeles 

 

 Na literatura se verifica que a ação dos equipamentos de compactação à época da 

execução do pavimento, bem como a ação do tráfego no pavimento construído podem 

influenciar no desgaste dos agregados. 
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 Para fins rodoviários são estabelecidos valores máximos permitidos de desgaste 

por abrasão e a obtenção destes valores se dá pela norma DNER-ME 035/98 – 

Determinação da Abrasão Los Angeles. 

 O desgaste em questão é ocasionado através da colocação do agregado em uma 

máquina de abrasão, que submete o material a ser analisado acrescido de cargas 

abrasivas, a uma série de rotações em uma velocidade que gira em torno de 30 a 33 rpm. 

As cargas abrasivas em questão são esferas de aço padronizadas, cuja quantidade a ser 

alocada na máquina depende da granulometria do agregado estudado. 

Calcula-se a porcentagem, em peso, do material passante, após o ensaio, na 

peneira de malhas quadradas de 1,7mm e define-se então o desgaste sofrido pelo 

material. 

 

4.5.5. Índice de Forma do Agregado 

 

 A determinação do índice de forma se dá pela análise da variação dos eixos 

multidirecionais das partículas que compõem o agregado. As dimensões dos agregados 

podem caracterizá-los como alongados, esféricos, cúbicos ou lamelares. A análise da 

forma do material também é feita com base nos tipos de arestas e cantos,       

classificando-os como agregados angulosos ou arredondados (DNIT, 2005).  

 Ressalte-se que a norma que serviu de base para os cálculos de índice de forma 

do agregado reciclado utilizado na pesquisa foi a DNER-ME 086/94 – Determinação do 

índice de forma. Foram utilizados os crivos de abertura circular preconizados na norma, 

bem como os crivos redutores com dimensões também pré-determinadas em norma.  

 Para fins rodoviários procura-se utilizar agregados que possuam forma cúbica, 

pois estes materiais tendem a sofrer menos fracionamento ao serem submetidos aos 

esforços oriundos de cargas de compactação, bem como aos esforços do tráfego. 

 Para o cálculo do índice de forma é feita a separação das partículas retidas no 

crivo redutor de abertura igual à metade do tamanho diretriz correspondente,    

anotando-se o seu peso. A seguir, o material que passar no primeiro crivo redutor deve 

ser testado em um segundo crivo redutor de abertura igual a 1/3 do tamanho diretriz da 

fração e anota-se o peso do material retido neste crivo. A norma dita ainda que se 
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repitam estas operações para todas as frações que componham a graduação escolhida e 

os cálculos que definem o índice de forma se baseiam na expressão 4.2 a seguir. 

� =
���,���

�� �
     (4.2) 

 

Onde: 

f = índice de forma; 

P1 = soma das percentagens retidas nos crivos I, de todas as frações que            

compõem a graduação; 

P2 = soma das percentagens retidas nos crivos II, de todas as frações que 

compõem a graduação; 

N = número de frações (ou de tamanhos diretrizes) que compõem a graduação 

escolhida. 

 

4.6. ENSAIOS AMBIENTAIS DO AGREGADO RECICLADO 

4.6.1. Solubilização e Lixiviação 

A NBR 10004/2004 – Classificação de Resíduos Sólidos – preconiza que devem 

ser identificados os processos e atividades que deram origem ao resíduo, bem como os 

seus materiais constituintes e características, de modo a se comparar estes dados com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente são 

conhecidos. Assim, se torna evidente a relevância desta análise para o desenvolvimento 

do trabalho. 

Ressalte-se que a norma supracitada classifica, de uma maneira geral, os 

resíduos oriundos de construção e demolição como resíduos inertes, entretanto a sua 

composição química e o risco de contaminação ambiental estão diretamente 

correlacionados com os insumos utilizados nas obras que os originaram, podendo haver, 

em casos isolados, alteração na classificação do resíduo. 

Em estudos anteriores, dentre eles FERNANDES (2004) e LIMA (2008), 

agregados reciclados foram avaliados, com relação à periculosidade ao meio ambiente, 

através dos ensaios de Solubilização, que verifica a concentração de substâncias 

solúveis em água e Lixiviação, que identifica a concentração de substâncias solúveis em 

água. 
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A NBR 1004/2004 classifica os resíduos em três grandes grupos: perigosos, 

inertes e não-inertes. O fluxograma expresso na Figura 4.13 evidencia as etapas de 

classificação. 

 

Figura 4.13 – Caracterização e Classificação de Resíduos 
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Os ensaios de solubilização e lixiviação foram realizados pelo laboratório 

Puriquima, em São Paulo, adotando-se os procedimentos das seguintes normas:  

- ABNT/NBR 10005/2004 - Lixiviação de resíduos – Procedimentos; 

- ABNT/NBR 10006/2004 - Solubilização de resíduos – Procedimentos. 

 

4.7. ENSAIOS MECÂNICOS REALIZADOS 

Antes da explanação metodológica dos ensaios executados com os materiais 

utilizados na pesquisa, se faz necessário recapitular que a determinação dos índices de 

suporte (CBR), bem como os ensaios de Módulo de Resiliência foram executados para 

os solos coletados em sua forma pura, ou seja, sem a adição dos agregados reciclados e 

para as misturas enriquecidas com 40%, 50% e 60% de RCD, nas energias de 

compactação intermediária (26 golpes), inter-modificada (39 golpes) e modificada (55 

golpes). Os ensaios que determinam a Resistência à Compressão Simples foram 

executados em todas as misturas e nas mesmas energias supracitadas.  

Para os ensaios mecânicos foram moldados 198 corpos-de-prova, sendo 72 para 

Índice de Suporte Califórnia (9 para o solo AQZ, 9 para o solo GUA, 27 para as 

misturas de AQZ com RCD e 27 para as misturas de GUA com RCD); 54 para 

Resistência à Compressão Simples (27 para as misturas de AQZ com RCD e 27 para as 

misturas de GUA com RCD), 72 para Módulo de Resiliência (9 para o solo AQZ, 9 para 

o solo GUA, 27 para as misturas de AQZ com RCD e 27 para as misturas de GUA com 

RCD). 

 

4.7.1. Ensaios de Compactação 

Para a realização dos ensaios que analisam o comportamento mecânico das 

misturas propostas na pesquisa, foi necessária a realização de ensaios de compactação, 

de modo a se determinar as umidades ótimas e os pesos específicos aparentes secos, 

através do preconizado na especificação DNER-ME 162/94 – Ensaios de compactação 

utilizando amostras trabalhadas.  

A compactação pode ser realizada utilizando-se diferentes energias: 

intermediária (26 golpes), inter-modificada (39 golpes) e modificada (55 golpes). A 
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literatura mostra que quanto maior for a energia aplicada, maior será o valor do peso 

específico aparente seco máximo e menor será o valor do teor de umidade ótima. 

Nesta pesquisa foram utilizadas as três energias supracitadas, atendendo, assim, 

o que está definido na norma NBR 15115/2004, que recomenda a energia de 

compactação intermediária como a mínima aplicável em bases de pavimentos 

executados com agregados reciclados. 

A energia inter-modificada é a mais usualmente utilizada no estado do Ceará e 

por conta disso foi incluída nos estudos. 
 

 

4.7.2. Índice de Suporte Califórnia 

 

A determinação do valor do CBR (California Bearing Ratio) é feita através do 

preconizado no método de ensaio DNER-ME 049/94 – Determinação do Índice de 

Suporte Califórnia. Este ensaio mensura a resistência à penetração de uma amostra 

compactada segundo o método Proctor. Nele, um pistão com seção transversal de 3 pol² 

penetra na amostra à uma velocidade de 0,05 pol/min (equivalente a 1,27 mm/min). O 

parâmetro encontrado é expresso em porcentagem, representando o valor da resistência 

à penetração, tendo-se como padrão de referência o valor de 100%, referente à 

penetração em uma amostra de brita graduada de alta qualidade. 

O primeiro parâmetro exigido para se iniciar a execução do ensaio de CBR é o 

valor da umidade ótima do material a ser analisado. Esta determinação, como visto 

anteriormente, é feita através do ensaio de compactação. Fixa-se, então, o molde de 

diâmetro aproximado de 150 mm na base perfurada. Um disco espaçador de 63,5 mm de 

altura é colocado no fundo do molde, permitindo que após a moldagem do corpo de 

prova exista um espaço livre no molde para a posterior colocação da sobrecarga a ser 

utilizada na determinação da expansão do material.  

Coloca-se, então, o colarinho do molde, que servirá como um prolongamento da 

altura do corpo de prova, a fim de permitir que o material pós-compactado tenha o seu 

topo regularizado através do uso de uma régua rasadora, e o papel filtro no fundo do 

molde apoiado sobre uma base rígida, perfurada e plana. 

Ressalte-se que para esta pesquisa foram compactados moldes para realizado do 

ensaio de CBR em três energias de compactação distintas, intermediária (5 camadas, 
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cada uma com 26 golpes do soquete grande), inter-modificada (5 camadas, cada uma 

com 39 golpes do soquete grande) e modificada (5 camadas, cada uma com 55 golpes 

do soquete grande).  

Após a compactação, inverte-se a posição do corpo de prova e, no espaço 

deixado pelo disco espaçador, coloca-se o prato com haste perfurada e, sobre este prato 

acondiciona-se uma sobrecarga de aproximadamente 2,3 kg. Anexa-se ao conjunto, 

mais especificamente na haste do prato perfurado, um extensômetro e anota-se a leitura 

inicial. 

O corpo de prova é imerso em um tanque de água por quatro dias, de modo a 

simular as intempéries do clima sofridas pelo pavimento, conforme verificado na Figura 

4.14. Após esse período é determinada a expansão final por meio do extensômetro 

acoplado ao CP.  

 

Figura 4.14 – Corpos de prova imersos em água (fonte: Autor) 

 

Deixa-se o CP escorrer por 15 minutos e em seguida a sobrecarga é recolocada 

no conjunto e o mesmo é levado para a prensa, onde sofrerá a penetração do pistão. São 

anotadas as leituras para os tempos de 0,5; 1; 2; 4; 6; 8 e 10 minutos e posteriormente 

faz-se os cálculos que determinarão o valor de suporte do material, conforme prescrito 

em norma.  
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4.7.3. Resistência à Compressão Simples (RCS) 

 

A norma que regulamenta este ensaio é a DNER-ME 201/94 – Solo-cimento – 

compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos. Esta norma fixa o modo pelo qual 

deve ser executado o ensaio de compressão axial em corpos de prova cilíndricos 

moldados de solo-cimento, tanto para fins de determinação do teor ótimo de cimento, 

como da qualidade do solo-cimento analisado. Entretanto, embora o cimento seja um 

dos componentes existentes nos agregados reciclados puros, considera-se que nesta 

pesquisa não há adição de cimento na mistura e, por conta disto, adaptações precisaram 

ser feitas em contrapartida do que está preconizado em norma. 

A resultante do ensaio de RCS se define como sendo a máxima tensão a que o 

corpo de prova pode ser submetido até que haja rompimento decorrente da compressão 

axial aplicada. Essa tensão, por sua vez, é a relação entre a carga aplicada e a área da 

seção transversal do corpo de prova.  

Para a determinação da resistência à compressão simples dos materiais 

estudados foram executados corpos de prova para as misturas analisadas e cada um 

deles sofreu imersão completa em água por 4 horas, tal qual o preconizado em norma. 

Foi verificado que o material sofria completa desagregação minutos após a imersão em 

água, evidenciando a falta de coesão do mesmo se comparado aos corpos de prova de 

solo-cimento, por exemplo. 

Desta forma, optou-se em realizar o ensaio de RCS sem imersão, como já 

realizado em outros estudos, mantendo-se os corpos-de-prova envoltos em papel filme 

por um período de 24 horas após a compactação. A necessidade da espera entre o 

momento da moldagem até o rompimento dos corpos se deu pelas possíveis reações 

ocorridas entre os componentes do RCD puro e a água, já que estas proferiam ao 

material, no dia seguinte, uma melhor coesão, facilitando o manuseio e evitando 

desagregações acidentais.  

Ressalte-se que para cada mistura e energia de compactação foram realizados 3 

corpos de prova, de modo a se obter, para cada cenário analisado, uma média aritmética 

que melhor representasse o comportamento do material. A Figura 4.15 mostra o corpo 

de prova após o rompimento na prensa.  
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Figura 4.15 – Detalhe da fenda vertical causada pelo ensaio de RCS (Fonte: Autor) 

 

4.7.4.  Módulo de Resiliência (MR) 

 

Até a década de 70, de acordo com SOARES (2007), os métodos de 

dimensionamento asfálticos empregados no Brasil baseavam-se, principalmente, na 

capacidade de suporte dos pavimentos apresentada através nos valores do ensaio de 

Suporte Califórnia - CBR das subcamadas. 

Até esse período, explica SOARES (2007), os métodos empíricos clássicos de 

dimensionamento não permitiam uma análise mais detalhada do comportamento 

estrutural dos pavimentos. Ocorreu, então, a necessidade do estudo da resiliência dos 

materiais de pavimentação, já que se verificava uma prematura deterioração da malha 

rodoviária do país. 

MEDINA (1997) define o termo resiliência como sendo a energia armazenada 

em um corpo deformado elasticamente, que se desenvolve ao cessarem as tensões 

causadoras das tais deformações. Em outras palavras, é a energia potencial de 

deformação. 

Segundo o Método de Ensaio do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes (DNIT), DNER-ME 131/94 – Solos – determinação do Módulo de 

Resiliência, para se calcular o valor do módulo correlaciona-se a tensão desvio (σd), 

aplicada repetidamente em uma amostra com a correspondente deformação específica 

vertical recuperável ou resiliente (εR), conforme explicitado na Equação 4.3.  
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�� =
��

��
     (4.3) 

 

Para um melhor domínio das funções estruturais de um pavimento é 

extremamente importante, na fase de projeto, que se conheça o comportamento 

resiliente dos materiais que o compõem. Materiais granulares, tais quais o agregado 

reciclado de construção civil utilizado, possuem enorme relevância no âmbito da 

execução de camadas nobres do pavimento (base e sub-base), já que esta estrutura 

sofrerá impactos de cargas repetidas.  

Assim, os ensaios foram realizados em corpos de prova cilíndricos com 

dimensões tais que a relação altura-diâmetro seja de aproximadamente igual a 2, no caso 

100 x 200 mm, moldados em laboratório com o auxílio de um cilindro tri-partido, 

conforme explicitado na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Molde tripartido para execução de ensaio de MR (Fonte: Autor) 

Foram ensaiados corpos de prova de agregado reciclado puro, misturados nas 

proporções de 40%, 50% e 60% nos dois solos contemplados na pesquisa (AQZ e 

GUA), moldados na umidada ótima de compactação, 24 horas após a moldagem (para 

adquirir melhor coesão entre os materiais). Ressalte-se que esta espera de 24 horas do 

material, envolto em papel filme para evitar a queda da umidade, evitou que 

procedimentos de congelamento dos corpos-de-prova realizados por MOTTA (2005) e 

LIMA (2008), por exemplo, fossem tomados. 
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Utilizou-se o ensaio triaxial de cargas repetidas para se analisar o 

comportamento resiliente da amostra, de acordo com o método estipulado pela     

COPPE – UFRJ, conforme apresentado em MEDINA & MOTTA (2005). 

GONDIM (2008) afirma que, em pavimentação, a previsão da condição de 

carregamento se mostra como um fator de difícil obtenção, pois o pavimento é sujeito a 

cargas de diversas intensidades e freqüências durante sua vida útil. Isto reafirma a 

importância de ensaios de cargas repetidas, pois estas melhor representarão o que 

acontece realmente em campo. 

 Assim, durante o ensaio, se aplicam em um material confinado repetidos ciclos 

de carga e descarga. Com a aplicação da carga o material se deforma e, ao cessar o 

carregamento, uma parte desta deformação se mantém, sendo considerada, então, uma 

deformação permanente ou plástica (�p). A deformação que retorna após o 

carregamento é considerada retornável ou resiliente (ℇr). 

 Com o aumento no número de repetições das cargas aplicadas, as deformações 

permanentes se reduzem de forma a se obter um cenário em que as deformações 

existentes são praticamente apenas as retornáveis. Neste momento pode-se considerar a 

deformação resiliente como elástica. A Figura 4.17 é uma representação gráfica das 

deformações sofridas pelo corpo de prova durante as aplicações das cargas repetidas. 

 

 

Figura 4.17 – Representação das deformações sofridas pelas amostras submetidas ao 

ensaio de Módulo de Resiliência (HUANG, 1993 apud SOUZA JUNIOR, 2005) 

 
 

O ensaio de MRse subdivide em duas fases distintas: o condicionamento do 

corpo de prova e o ensaio propriamente dito. Na fase de condicionamento, o corpo de 

prova recebe cargas de modo a reduzir a influência das deformações plásticas e, 
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consequentemente, minimizando os efeitos resultantes destas tensões na amostra. Na 

fase do ensaio propriamente dito são realizados, então, os registros das deformações. Os 

pares de tensão utilizados na pesquisa estão explicitados nas Tabelas 4.1 e 4.2. 
 

Tabela 4.1 – Pares de tensões utilizados na fase de condicionamento (MEDINA e 
MOTTA, 2005) 

σ3 (kgf/cm²) σd (kgf/cm²) 
ciclos 

0,210 0,210 500 
0,690 0,690 500 
1,050 3,150 500 

 

Tabela 4.2 – Pares de tensões utilizados no ensaio de MR (MEDINA e MOTTA, 2005) 

σ3 (kgf/cm²) σd (kgf/cm²) 
ciclos 

0,210 
0,210 10 
0,420 10 
0,630 10 

0,350 
0,350 10 
0,700 10 
1,050 10 

0,525 
0,525 10 
1,050 10 
1,575 10 

0,700 
0,700 10 
1,400 10 
2,100 10 

1,050 
1,050 10 
2,100 10 
3,150 10 

1,400 
1,400 10 
2,800 10 
4,200 10 

 

Para uma melhor análise dos resultados dos ensaios de MR realizam-se 

regressões de modo a correlacionar os valores encontrados segundo diversos modelos 

matemáticos. O trabalho em questão utilizou-se de quatro modelos distintos, 

representados pelas equações de 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.  

 

MR = k1. σd 
k2   (4.4) 

MR = k1. σ3
k2 (4.5) 

MR = k1. θ
k2 (4.6) 

MR = k1. σ3 
k2. σd 

k3 (4.7) 
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Onde: 

MR → Módulo de Resiliência (MPa) 

σ1 → Tensão principal maior (MPa) 

σ3 → Tensão principal menor (MPa) 

σd → Tensão desvio (MPa) 

θ  → Invariante de Tensão (MPa) 

k → Constantes obtidas através do ensaio triaxial dinâmico 
 

Ressalte-se que, apesar da utilização de quatro modelos distintos, o composto, 

representado pela equação 4, se mostrou o mais eficaz para todas as análises realizadas, 

conforme será explicitado no capítulo 5 de análise de resultados. 

 

4.8.  ENSAIOS REALIZADOS COM OS MATERIAIS BETUMINOSOS 

 

4.8.1. Determinação da Curva Viscosidade x Temperatura do CM-30 

Para a determinação da curva de viscosidade versus temperatura do asfalto 

diluído CM-30 realizou-se, nas dependências do LMP, o ensaio em consonância ao 

exposto na norma preconizadora DNER-ME 004/94 – Materiais betuminosos - 

determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura. 

 

4.8.2.  Preparação da Mistura CAP/Biodiesel 
 

Inicialmente, deve-se informar que o asfalto diluído CM-30 utilizado nesta 

pesquisa foi fornecido pela empresa Asfalto Nordeste, localizada na Região 

Metropolitana de Fortaleza, no Conjunto Industrial. O CAP foi fornecido pela 

LUBNOR (Refinaria de Petróleo da Petrobras – Fortaleza) e o biodiesel foi obtido 

através do LCL (Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes), localizado na 

Universidade Federal do Ceará. 

A metodologia desenvolvida por RABÊLO (2006) serviu como base para a 

realização da mistura composta por 60% de CAP com 40% de biodiesel de soja, 

denominada de CAP/BIO. Para tanto, aqueceu-se uma porção em massa de CAP 50-70 

correspondente a 60% da massa total da mistura até atingir a temperatura de 120°C, 

colocando-a em seguida em um misturador mecânico a 150 rotações por minuto. 
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Mantendo-se essa velocidade de rotação e temperatura foi adicionada uma 

quantidade de biodiesel, equivalente a 40% em massa da mistura, na temperatura 

ambiente. Esperou-se que a temperatura se estabilizasse novamente em 120°C para 

então aumentar-se a velocidade de rotação para 500 rpm por um período de 30 minutos, 

visando garantir uma perfeita homogeneização entre os componentes da mistura.  

Após o tempo de 30 minutos retirou-se o produto final do misturador,   

deixando-o esfriar até a temperatura ambiente, estocando-o adequadamente para uso. A 

Figura 4.18 ilustra a execução do ensaio. 

 

Figura 4.18 – Processo de preparação da mistura CAP/BIO. (Fonte: Autor) 
 

Vale ressaltar que esta mistura proposta também foi submetida ao ensaio de 

determinação de viscosidade Saybolt-Furol, como explanado anteriormente no item 

4.8.1. 

 

4.8.3.  Análise Termogravimétrica CAP/BIO 
 

As análises térmicas permitem avaliar propriedades de uma substância em 

função do tempo ou da temperatura. Neste último caso, é feito o aquecimento a uma 

taxa fixa de variação de temperatura. A Termogravimetria (TGA) é um método para 

determinação da taxa de decomposição de substâncias. É bastante utilizada no estudo da 

eficácia da aplicação de aditivos em materiais orgânicos quando se deseja avaliar a 

estabilidade térmica e oxidativa destes (CARNEIRO et al. 2004). 

 



 
Desta forma, a partir do preconizado na ASTM 

Method for Rubber-Compositional Analysis by Thermogravimetry (TGA)

ensaio para determinação da condição termogravimétrica da mistura CAP/Biodiesel 

proposta. 

 

4.8.4.  Ponto de Fulgor da Mistura CAP/BIO
 

 O ensaio para a determinação do ponto de fulgor da mistura CAP/BIO foi 

realizado no LMP do DET/CT/UFC, de acordo com a norma 

Determinação de ponto de fulgor em vaso aberto de 

 

4.9.  ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA

 

No intuito de avaliar o comportamento das misturas estabilizadas com RCD 

puro, foram produzidos corpos de prova nas energias intermediária, inter

modificada de compactação, através da adaptação do molde convencional para o 

cilindro Marshall, conforme pr

seguir, mostra o resultado aspecto final

para aplicação do ligante betuminoso.

Figura 4.19 – Detalhe do rebaixo no corpo de prova de imprimação (Fonte: Auto

 

 Para a obtenção dos resultados de penetração da imprimação betuminosa, 

necessitou-se, inicialmente, da realização de ensaios de compactação para a preparação 

Desta forma, a partir do preconizado na ASTM D6370 -99(2009) Standard Test 

Compositional Analysis by Thermogravimetry (TGA), realizou

ensaio para determinação da condição termogravimétrica da mistura CAP/Biodiesel 

4.8.4.  Ponto de Fulgor da Mistura CAP/BIO 

O ensaio para a determinação do ponto de fulgor da mistura CAP/BIO foi 

realizado no LMP do DET/CT/UFC, de acordo com a norma NBR 11341 (2004) 

Determinação de ponto de fulgor em vaso aberto de Cleveland. 

4.9.  ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 

de avaliar o comportamento das misturas estabilizadas com RCD 

puro, foram produzidos corpos de prova nas energias intermediária, inter-modificada e 

modificada de compactação, através da adaptação do molde convencional para o 

cilindro Marshall, conforme prescrito no trabalho de RABÊLO (2006). A Figura 4.19

aspecto final de um corpo de prova moldado com o rebaixo 

para aplicação do ligante betuminoso. 

 

Detalhe do rebaixo no corpo de prova de imprimação (Fonte: Auto

Para a obtenção dos resultados de penetração da imprimação betuminosa, 

se, inicialmente, da realização de ensaios de compactação para a preparação 
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Standard Test 

, realizou-se o 

ensaio para determinação da condição termogravimétrica da mistura CAP/Biodiesel 

O ensaio para a determinação do ponto de fulgor da mistura CAP/BIO foi 

NBR 11341 (2004) – 

de avaliar o comportamento das misturas estabilizadas com RCD 

modificada e 

modificada de compactação, através da adaptação do molde convencional para o 

A Figura 4.19, a 

de um corpo de prova moldado com o rebaixo 

Detalhe do rebaixo no corpo de prova de imprimação (Fonte: Autor) 

Para a obtenção dos resultados de penetração da imprimação betuminosa, 

se, inicialmente, da realização de ensaios de compactação para a preparação 
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dos corpos de prova para serem submetidos aos ensaios de imprimação. Assim, as 

amostras de solos foram preparadas segundo a norma DNER ME-48/64 – Compactação 

de solos – Método B. 

Para a adaptação do processo da compactação do molde convencional para o 

molde Marshall, supracitada, adaptou-se a equação 4.8 de modo a se obter o número de 

golpes necessários para cada energia estudada, conforme demonstrado na equação 4.9. 

 

Ec = 
�.�.�

�
.N (4.8) 

n = 
��.�

�.�.�
 

(4.9) 

 

 

em que: 

Ec: energia de compactação [12,93 kg x cm/cm3, para a energia intermediária]; 

P: peso do soquete [4,536 kg]; 

H: altura de queda [45,7 cm]; 

N: número de camadas [1]. 

n: número de golpes; e 

V: volume 
 

Assim, após os cálculos necessários, apresenta-se, na Tabela 4.3, as 

características dos cilindros e soquetes e os demais parâmetros utilizados nos ensaios de 

compactação realizados para a preparação dos corpos de prova a serem submetidos aos 

ensaios de imprimação. 

Tabela 4.3 – Características dos cilindros e soquetes para compactação 

CARACTERÍSTICAS UNIDADE 
CILINDRO 

PROCTOR MARSHALL 
Diâmetro médio cm 15,0 10,1 
Altura útil média do CP cm 12,6 5,70 
Peso do soquete kg 4,54 4,54 
Diâmetro do rebaixo cm - 4,95 
Altura do rebaixo cm - 0,42 
Altura de queda cm 45,72 45,72 
Número de camadas - cinco uma 
Número de golpes (I) - 26 28 
Número de golpes (IM) - 39 43 
Número de golpes (M) - 55 60 



 
Na realização do ensaio de imprimação aplicaram

CAP/BIO) nas misturas Solo/RCD. Foram preparados três corpos de prova para cada 

ligante com a finalidade de obter

utilizando-se taxas de aplicação 0,8 L/m²; 1,0 L/m² e 1,2 L/m². Os testes foram 

realizados em diferentes teores de umidade: umidade ótima de compactação menos 2% 

(HOT-2), umidade ótima (HOT) e umidade ótima mais 2% (HOT+2)., conforme 

esquema mostrado no organograma da Figura 4.20

mistura e uma energia de compactação.

 

Figura 4.20 – Fluxograma da realização de ensaios de imprimação

 

A realização do ensaio se deu da seguinte forma: (a) finalizada a moldagem dos 

corpos de prova, estes foram mantidos à temperatura ambiente até perderem no mínimo 

cerca de 50% do teor de umidade

do pó superficial, irrigando-os à taxa de 0,5 litro/m

foram imprimados e mantidos à sombra, pelo período de 72 horas e (d) para a 

determinação da medida da penetração foram efetuadas 5 leituras ao longo do sentido 

diametral do corpo de prova, considerando

destas leituras. A Figura 4.21

como se observa a penetração do ligante, após rompimento do corpo.

detalhes ver RABÊLO (2006), item 5.3.4.

CM-30

HOT-2

0,8 L/m²

3 CPs

1,0  L/m²

3 CPs

1,2 L/m²

3 CPs

Na realização do ensaio de imprimação aplicaram-se dois ligantes (CM

CAP/BIO) nas misturas Solo/RCD. Foram preparados três corpos de prova para cada 

ligante com a finalidade de obter-se uma média aritmética das penetrações obtidas,

se taxas de aplicação 0,8 L/m²; 1,0 L/m² e 1,2 L/m². Os testes foram 

realizados em diferentes teores de umidade: umidade ótima de compactação menos 2% 

2), umidade ótima (HOT) e umidade ótima mais 2% (HOT+2)., conforme 

rganograma da Figura 4.20, representativo para um solo, uma 

mistura e uma energia de compactação. 

Fluxograma da realização de ensaios de imprimação

A realização do ensaio se deu da seguinte forma: (a) finalizada a moldagem dos 

ova, estes foram mantidos à temperatura ambiente até perderem no mínimo 

de umidade; (b) varreram-se os corpos de prova para eliminação 

os à taxa de 0,5 litro/m2; (c) após 15 minutos da irrigação, 

imados e mantidos à sombra, pelo período de 72 horas e (d) para a 

determinação da medida da penetração foram efetuadas 5 leituras ao longo do sentido 

diametral do corpo de prova, considerando-se como o valor da penetração a média 

1 mostra os corpos de prova imprimados e um detalhe de 

como se observa a penetração do ligante, após rompimento do corpo. Para maiores 

detalhes ver RABÊLO (2006), item 5.3.4. 

SOLO  + RCD

CAP/BIO

HOT

0,8 L/m²

3 CPs

1,0 L/m²

3 CPs

1,2 L/m²

3 CPs

HOT+2

0,8L/m²

3 CPs

1,0 L/m²

3 CPs
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se dois ligantes (CM-30 e 

CAP/BIO) nas misturas Solo/RCD. Foram preparados três corpos de prova para cada 

se uma média aritmética das penetrações obtidas, 

se taxas de aplicação 0,8 L/m²; 1,0 L/m² e 1,2 L/m². Os testes foram 

realizados em diferentes teores de umidade: umidade ótima de compactação menos 2% 

2), umidade ótima (HOT) e umidade ótima mais 2% (HOT+2)., conforme 

, representativo para um solo, uma 

Fluxograma da realização de ensaios de imprimação 

A realização do ensaio se deu da seguinte forma: (a) finalizada a moldagem dos 

ova, estes foram mantidos à temperatura ambiente até perderem no mínimo 

se os corpos de prova para eliminação 

; (c) após 15 minutos da irrigação, 

imados e mantidos à sombra, pelo período de 72 horas e (d) para a 

determinação da medida da penetração foram efetuadas 5 leituras ao longo do sentido 

se como o valor da penetração a média 

mostra os corpos de prova imprimados e um detalhe de 

Para maiores 

1,2 L/m²

3 CPs
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Figura 4.21 – Demonstração do ensaio de imprimação realizado nas misturas          

(Fonte: Autor) 

Utilizaram-se as taxas de ligante 0,8 L/m2 e 1,0 L/m2 por entender-se que estas 

taxas são mais econômicas, na intenção de compará-las à aplicadas nos serviços de 

imprimação no estado do Ceará, que é de 1,2 litro/m2, segundo informações de 

RABELO (2006).  
 

É importante frisar, ainda, que o asfalto diluído CM-30 e a mistura CAP/BIO, 

ambos à temperatura ambiente, foram aplicados dentro do limite de viscosidade, de 20 a 

60s (Saybolt-Furol), propostos pela norma técnica DNER-ME ES-306/97, a qual 

estabelece a sistemática para execução da imprimação betuminosa no Brasil. Esta 

aplicação sem a necessidade de aquecimento foi feita para se buscar uma maior 

simplificação do processo construtivo, já que a presente pesquisa está direcionada às 

rodovias de baixo volume de tráfego. 

 

4.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentada toda a metodologia adotada durante a realização 

da fase experimental, constando dos critérios de escolha dos materiais utilizados, da sua 

caracterização e dos ensaios mecânicos e de imprimação, necessários à obtenção dos 

resultados da pesquisa.  

No capítulo seguinte são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

realizados, com o objetivo de se conhecer os principais fatores que interferem nas 

características dos materiais estudados. 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Neste capítulo serão explicitados e discutidos os resultados encontrados nos 

ensaios laboratoriais realizados no decorrer desta pesquisa. 

 Para tanto, serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização dos solos e do RCD, tais como granulometria, limites de consistência e 

compactação. O RCD passou ainda por ensaios de abrasão, índice de forma, 

determinação da natureza dos materiais constituintes, teor de materiais indesejáveis e 

ensaios de lixiviação e solubilização. 

Com a realização das misturas Solo/RCD, analisaram-se os resultados dos 

ensaios mecânicos (Índice de Suporte Califórnia, Resistência à Compressão Simples e 

Módulo de Resiliência). 

Finalizando o capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

de imprimação betuminosa, aplicada em todas as proporções de misturas solo/RCD, 

comparando-se o uso tradicional do CM-30 com o da mistura CAP/Biodiesel de Soja 

proposta, levando-se em consideração a variação de energia e umidade de compactação, 

bem como a variação da taxa de ligante aplicado. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 

 Para se ter uma melhor previsão do comportamento do solo a ser aplicado em 

pavimentos rodoviários deve-se analisar as características físicas dos materiais 

constituintes, no caso os solos a serem estabilizados. Assim, nos próximos itens serão 

apresentados os resultados desta caracterização, ressaltando-se que a pesquisa leva em 

consideração o uso de dois tipos distintos de solo. 

5.2.1. Granulometria 

As curvas granulométricas dos solos AQZ e GUA, são apresentadas na Figura 5.1 e 5.2, 

respectivamente. 
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Figura 5.1 – Granulometria por peneiramento do solo AQZ. 

       

Figura 5.2 – Granulometria por sedimentação do solo GUA. 

 

O solo AQZ, de características arenosas, possui uma descontinuidade  em sua 

curva granulométrica entre os diâmetros de 0,1 e 1mm. Estudos preliminares, realizados 

por BARROSO (2002) detectaram esta descontinuidade em solos arenosos da RMF, 

bem como o estudo de uma areia quartzosa desenvolvido por GONDIM (2008) que 

também verificou este comportamento. 

O solo GUA possui uma curva granulométrica mais contínua, se comparada ao 

solo AQZ, significando ter grãos de diversas dimensões. Para este solo, devido a 

quantidade de finos, precisou-se realizar granulometria por sedimentação. 
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5.2.2 Limite de Liquidez e Índice de Plasticidade 

Os resultados destes ensaios, para os solos estudados, estão dispostos na Tabela 

5.1. 

Tabela 5.1 – Valores dos limites de liquidez e índices de plasticidade dos solos. 

DESCRIÇÃO 
AMOSTRA 

SOLO AQZ SOLO GUA 
LL (%) NL 36 
IP (%) NP 15 

 

Observando-se os valores encontrados, verificou-se que o único solo que se 

enquadra nas especificações de consistência exigidas para execução de bases e           

sub-bases de pavimentos rodoviários é a amostra AQZ. Ressalte-se que exige-se um           

LL ≤ 25% e IP ≤ 6%. 

5.2.3. Classificação TRB 

 Uma vez que foram determinados os diâmetros dos grãos dos solos e os limites 

de consistência, as amostras de solo foram, então, classificadas segundo a classificação 

TRB. Assim, elaborou-se a Tabela 5.2, a seguir, que explicita as classes dos solos em 

questão. 

 

Tabela 5.2 – Classificação TRB das amostras em estudo 
AMOSTRA SOLO AQZ SOLO GUA 

Classe A-2-4 A-6 
 

 O solo AQZ foi classificado como arenoso, enquanto que GUA foi classificado 

como um solo argiloso (menos recomendado para fins de pavimentação, segundo a 

classificação TRB). 

 

5.2.4. Ensaio de Compactação 

O ensaio de Proctor foi realizado nas energias intermediária, inter-modificada e 

modificada de compactação. A seguir se apresentam as Figuras 5.3 e 5.4, representando 

o comportamento dos solos AQZ e GUA, após sofrerem a compactação nas 3 energias 

supracitadas. 
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Figura 5.3 – Curvas de compactação do solo AQZ para as 3 energias. 

 

Figura 5.4 – Curvas de compactação do solo GUA para as 3 energias. 

 

Para ambos os solos percebe-se o comportamento de diminuição da umidade 

ótima com o acréscimo da energia de compactação. O inverso é verificado no que diz 

respeito à massa específica seca máxima, que é maior para as maiores energias. Estes 

resultados são pertinentes com a literatura. 

Assim, foi desenvolvida a Tabela 5.3, a seguir, elencando as principais 

informações obtidas das curvas de compactação mostradas anteriormente. 
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Tabela 5.3 – Resultados dos ensaios de compactação dos solos AQZ e GUA 

AMOSTRA 
ENERGIA DE 

COMPACTAÇÃO 
UMIDADE 
ÓTIMA(%) 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE SECO 

(g/cm³) 

AQZ 
Intermediária 9,3 1,91 

Inter-modificada 9,0 1,93 
Modificada 8,6 1,97 

GUA 
Intermediária 14,4 1,78 

Inter-modificada 14,0 1,86 
Modificada 13,3 1,92 

 

Para se ter uma melhor verificação do comportamento do material após as 

diversas energias de compactação aplicadas, elaboraram-se as Figuras 5.5  a 5.8. As 

duas primeiras correlacionam a variação da massa específica aparente seca máxima com 

o acréscimo da energia de compactação para os solos AQZ e GUA, respectivamente, 

enquanto que as duas últimas correlacionam a umidade ótima com a variação de energia 

para os mesmos solos. 

 

Figura 5.5 – Variação da massa específica aparente seca máxima para o solo AQZ. 

 

Figura 5.6 – Variação da massa específica aparente seca máxima para o solo GUA. 
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Figura 5.7 – Variação da umidade ótima para o solo AQZ. 

 

Figura 5.8 – Variação da umidade ótima para o solo GUA. 

Observa-se, de maneira mais clara, através das Figuras 5.5 e 5.6 o acréscimo da 

massa específica aparente seca máxima com um aumento relativamente linear da 

energia de compactação aplicada nos solos em questão. Já nas Figuras 5.7 e 5.8, 

percebeu-se que a umidade ótima decresceu com o aumento da energia de compactação 

e este decréscimo foi maior entre as energias inter-modificada e modificada de 

compactação.  
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5.2.5. Índice de Suporte Califórnia 

Para os solos analisados na pesquisa, realizaram-se ensaios para a determinação 

dos valores de CBR e, assim, a tabela 5.4 foi elaborada. 

Tabela 5.4 – Resumo dos resultados de CBR das amostras de solo estudadas 

SOLO ENERGIA 
DE COMPACTAÇÃO 

CBR (%) 

AQZ 
Intermediária 7 
Inter-modificada 31 
Modificada 38 

GUA 
Intermediária 3 
Inter-modificada 6 
Modificada 11 

 

Desta forma, verifica-se que os solos, em estado natural, não possuíam 

características viáveis de resistência para utilização em camadas de base de 

pavimentação. Ressalte-se que esta interpretação refere-se apenas às especificações de 

CBR convencionalmente adotadas. Observa-se que no caso do solo AQZ, nas energias 

inter-modificada e modificada, o solo poderia, em seu estado puro, ser aplicado em     

sub-bases (CBR ≥ 20%). 

 

5.2.6. Módulo de Resiliência 

 Para o solo em estado puro, foram realizados ensaios de MR de modo a tentar 

verificar o comportamento resiliente natural do material. Entretanto, em nenhuma das 

energias de compactação obteve-se êxito na determinação do módulo, haja vista que 

todos os corpos de prova não suportaram a fase de condicionamento. Esse 

comportamento pode ser verificado na Figura 5.9, a seguir, onde se verifica o corpo de 

prova nas condições de pré-condicionamento e pós-condicionamento. 
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Figura 5.9 – Corpos de prova de solo puro antes e após o condicionamento 

 Entende-se que, devido à falta de resistência aos esforços de cargas dinâmicas, 

os solos analisados precisam ser estabilizados de alguma maneira, no caso da pesquisa 

atual através da utilização dos RCD’s. Assim, iniciou-se a caracterização deste material 

de modo a realizar a estabilização granulométrica dos solos estudados. 

 

5.3. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO RCD PURO 

Nos próximos itens serão apresentados os resultados da caracterização do 

agregado reciclado puro, foco da pesquisa. 

5.3.1. Natureza dos Materiais Constituintes e Teor de Materiais Indesejáveis 

A Figura 5.10 apresenta a composição do agregado reciclado puro estudado, 

sendo mostradas as porcentagens em massa de cada grupo formado. Esta caracterização 

determinará se existe, em demasiada quantidade, materiais indesejáveis no resíduo e, 

também, quais materiais fazem parte da constituição do mesmo.       



 

Figura 5.10 – Natureza dos materiais constituintes do RCD Puro

Evidenciou-se a pureza do RCD coletado para o estudo, haja 

dos materiais constituintes é de concreto. Dos outros materiais que compõem o RCD, 

foi detectada uma pequena porcentagem (0,2%) de telhas e tijolos, 1,3% de materiais 

finos, 0,4% de pisos e azulejos e, por fim, 0,2% de materiais indesejávei

madeira, etc). 

Observa-se que os materiais mais abundantes na amostra de RCD Puro são os 

que compõem os concretos e argamassas, praticamente totalizando a amostra. A 

predominância de material britado de concreto representa um excelente ind

alta resistência ao ser aplicado em pavimentação.

A falta de materiais finos será compensada com a adição de solo em misturas 

pré-determinadas e, assim, novos ensaios de resistência serão realizados, comprovando 

o bom comportamento estabilizador

Não foram encontrados, em quantidades significativas, materiais contaminantes 

no resíduo estudado. Assim, não haverá influência negativa do RCD no desempenho do 

pavimento, bem como há indícios de ausência de 

subleito. 

Dos 0,2% já explicitados de materiais indesejáveis, observou

de maneira equivalente madeira, gesso e ferro, porém em frações tão mínimas que é 

impossível definir exatamente a porcentagem de cada um, adotando

0,67% para cada um deles. 
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Estes valores mostram que a norma NBR 15115 – Agregados reciclados de 

resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – é 

atendida, já que a determinação máxima de quantidade de materiais indesejáveis de 

grupos distintos deve corresponder a 3% e de mesmo grupo 2%. 

5.3.2 Ensaios de Lixiviação e Solubilização 

 Para se verificar o risco de contaminação ambiental de um agregado reciclado, 

deve-se proceder a análise química do mesmo. Nesta análise se verifica a presença de 

metais pesados extraídos de amostra submetidas a condições de lixiviação e 

solubilização. 

 Para se identificar a concentração de substâncias que se separam do material 

através da lavagem e percolação, realiza-se o ensaio de lixiviação. Em contrapartida, o 

ensaio de solubilização identifica a concentração das substâncias que solubilizam em 

água. Os resultados obtidos com a realização de ambos os ensaios são explicitados na 

Tabela 5.5 

Tabela 5.5 - Parâmetros analisados no ensaio de lixiviação.  

ENSAIO DE LIXIVIAÇÃO - NBR-10.005:2.004 
       

Parâmetros Unid. Cód. De Identif. ¹ VMP ² Resultados Interpretação L.D ³ 

INORGÂNICOS 
Arsênio (As) mg/L D0005 1 < abaixo do L.D. 0,1 
Bário (Ba) mg/L D0006 70 0,8 abaixo do V.M.P. 0,1 
Cádmio (Cd) mg/L D0007 0,5 < abaixo do V.M.P. 0,02 
Chumbo (Pb) mg/L D0008 1 < abaixo do V.M.P. 0,02 
Crômio total (Cr) mg/L D0009 5 < abaixo do L.D. 0,02 
Mercúrio (Hg) mg/L D0011 0,1 < abaixo do L.D. 0,001 
Prata (Ag) mg/L D0012 5 < abaixo do L.D. 0,01 
Selênio (Se) mg/L D0013 1 < abaixo do L.D. 0,1 
Fluoreto (F) mg/L D0010 150 0,32 abaixo do V.M.P. 0,02 

   Tempo de Lixiviação: 18 hs              Solução de Lixiviação nº: 1                         pH final: 7,20   

PARÂMETROS COMPLEMENTARES PARA CLASSIFICAÇÃO 
Parâmetros Unid. Cód. De Identif. ¹ VMP ² Resultados Interpretação L.D ³ 

pH 1:1 - D0002 2,00-12,50 9,35 dentro do recomendado 0,01 

CARACTERISTICAS DA AMOSTRA 
Presença de líquidos livres 4: Não  Aspecto: Pedra  

% voláteis (105°C): 2,20  Cor: Branco acinzentado  
% não-voláteis: 97,80     

 
(1) Código de Identificação conforme NBR-10004     
(2) V.M.P. - Valor Máximo Permitido     
(3) L.D. - Limite de Detecção       
(4) "Test Paint Filter": 100 gr. do material em suspensão durante 5 minutos em funil de malha 60 mesh.  
       
METODOLOGIA: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21th ed." and "USEPA  
SW-846 - Test Methods for Evaluationg Solid Waste - Physical/Chenical Methods"  
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 Observa-se, pelo resultado dos ensaios de lixiviação, que todos os parâmetros 

analisados estão em consonância com o regulamentado na norma ABNT/NBR 

10004/2004. Logo, o RCD puro analisado não possui concentrações suficientes de  

substâncias que possam ser desprendidas do agregado por conta de lavagem ou 

percolação. 

 Este resultado já era esperado, haja vista que trabalhos anteriores comprovaram 

a tendência dos RCDs em não lixiviar compostos danosos ao ambiente. Pode-se citar 

FERNANDES (2004), CARNEIRO et al. (2001) e LIMA (2008). 

 A seguir serão explicitados, na Tabela 5.6, os resultados do ensaio que analisa o 

extrato solubilizado, também realizado pelo laboratório PURIQUIMA, que atendeu a 

todas as determinações preconizada na norma 10004/2004. 

Tabela 5.6 - Parâmetros analisados de solubilização. 

ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO - NBR-10.006:2.004 

      

Parâmetros Unid. VMP ¹ Resultados Interpretação L.D ² 
Alumínio (Al) mg/L 0,2 0,2 - 0,1 
Arsênio (As) mg/L 0,01 < abaixo do L.D. 0,01 
Bário (Ba) mg/L 0,7 < abaixo do L.D. 0,1 
Cádmio (Cd) mg/L 0,005 < abaixo do L.D. 0,002 
Chumbo (Pb) mg/L 0,01 < abaixo do L.D. 0,002 
Cianeto (CN) mg/L 0,07 < abaixo do L.D. 0,01 
Cloreto (Cl) mg/L 250 10 abaixo do V.M.P. 5 
Cobre (Cu) mg/L 2 0,44 abaixo do V.M.P. 0,02 
Crômio total (Cr) mg/L 0,05 < abaixo do L.D. 0,02 
Fenóis Totais mg/L 0,01 < abaixo do L.D. 0,01 
Ferro (Fe) mg/L 0,3 < abaixo do L.D.. 0,02 
Fluoreto (F) mg/L 1,5 0,22 abaixo do V.M.P. 0,02 
Manganês (Mn) mg/L 0,1 < abaixo do L.D.. 0,02 
Mercúrio (Hg) mg/L 0,001 < abaixo do L.D. 0,001 
Nitrato (expresso em N) mg/L 10 0,22 abaixo do V.M.P. 0,01 
Prata (Ag) mg/L 0,05 < abaixo do L.D. 0,01 
Selênio (Se) mg/L 0,01 < abaixo do L.D. 0,01 
Sódio (Na) mg/L 200 16,4 abaixo do V.M.P. 0,1 
Sulfato (SO42-) mg/L 250 50 abaixo do V.M.P. 10 
Surfactantes mg/L 0,5 0,02 abaixo do V.M.P. 0,01 
Zinco (Zn) mg/L 5 < abaixo do L.D. 0,02 
pH final da solubilização:   8,11     
      

(1) V.M.P. - Valor Máximo Permitido 
(2) L.D. - Limite de 
Detecção   

      
METODOLOGIA: "Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21th ed." and "USEPA  
SW-846 - Test Methods for Evaluationg Solid Waste - Physical/Chenical Methods"  
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 Portanto, após analisar as concentrações de material lixiviado e solubilizado, foi 

feita a classificação do resíduo, conforme especificado em norma, sendo, então, 

enquadrado como sendo Classe II-B – Resíduo Não-Perigoso Inerte. A Figura 5.11 

mostra como se chegou a tal classificação. 

 

 

 

Figura 5.11 – Classificação ambiental do resíduo puro 
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Este resultado segue a linha de outros estudos que apresentaram, também, 

valores abaixo dos máximos permitidos tanto nos ensaios de lixiviação como nos de 

solubilização. CARNEIRO et al. (2001) fizeram  ensaios de Lixiviação e Solubilidade 

com resíduo proveniente da usina recicladora de Salvador e seus resultados mostraram 

que o RCD não apresentava riscos à saúde pública, no que tange a possível liberação de 

metais pesados no meio ambiente. 

 

Estes resultados evidenciam que o uso do RCD puro deve ser encorajado, já que, 

além da possibilidade de melhora nos parâmetros de resistência, este material é 

comprovadamente inofensivo ao meio ambiente. 

 

5.3.3. Análise Granulométrica 
 

A graduação do agregado, que se representa através da curva granulométrica, é 

uma das características que proporcionam estabilidade aos pavimentos devido ao 

encaixe entre as partículas de todas as frações, da graúda à mais fina (DNIT, 2005). 

 

 A análise granulométrica do agregado foi feita de acordo com a norma        

DNER-ME 083/98, traçando-se, então, a curva granulométrica do RCD puro em um 

diagrama semi-logarítmico (dimensão das partículas x material passante) e o resultado 

está evidenciado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 – Distribuição granulométrica do RCD Puro. 
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 Observa-se que o resíduo em questão possui uma enorme descontinuidade, tendo 

basicamente grãos de uma mesma dimensão, este comportamento, de acordo com as 

normas vigentes, não é o esperado para um agregado a ser utilizado em pavimentação. 

 

 Entretanto, à época da coleta dos materiais, a usina recicladora não 

disponibilizava RCD com graduação continua e optou-se em verificar o comportamento 

deste material descontínuo, de modo a investigar a possibilidade de aplicação do mesmo 

para fins rodoviários. 

 

 A curva granulométrica evidencia, também, um não enquadramento do material 

nas faixas do DNIT. Entretanto, por se tratar de um material pouco estudado no estado 

do Ceará, foi decidido que os ensaios prosseguiriam mesmo sem o enquadramento nas 

faixas granulométricas preconizadas em norma. 

 

Segundo a norma que rege a execução de camadas de pavimentação com RCD 

(NBR 15115), a porcentagem de material passante na peneira 0,42mm deve ficar 

compreendida no intervalo de 10% e 40%. Deste modo, garante-se uma quantidade 

mínima de material fino que promove um maior embricamento de sua fração graúda. 

Observando-se a figura 5.11, é possível perceber que o agregado reciclado não 

apresenta esta proporção, justificando a utilização a posteriori dos solos como 

componentes da fração fina da mistura. 

 

5.3.4. Determinação da Absorção e Massa Específica 

 

    O ensaio de absorção do agregado foi feito em consonância com o método de 

ensaio DNER-ME 081/98. Verificou-se que absorção de água do RCD puro foi de 

5,05% e sua massa específica foi determinada em 2,31g/cm³.  

 

A Tabela 5.7 resume alguns resultados de absorção encontrados em trabalhos 

brasileiros e internacionais. 
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Tabela 5.7 - Teores de absorção encontrados por outros autores. 
COMPOSIÇÃO DO 

AGREGADO 
RECICLADO 

PROCEDÊNCIA 
TEOR DE 

ABSORÇÃO 
(%) 

AUTOR 

Cimentícia Fortaleza (CE)* 5,1 Esta pesquisa 

Cimentícia Fortaleza (CE)* 6,2 RON et al. (2008) 

Cimentícia Florida * 
(Estados Unidos) 

6,2 Lim et al.(2001) 

Cimentícia Florida * 
(Estados Unidos) 

4,4 Chini et al. (2001) 

Misto Fortaleza (CE) 7,0 Lima (2008) 

Misto Santo André (SP) 12,2 Leite (2007) 

Misto São Paulo (SP) 7,8 Motta (2005) 

Misto 
Salvador (BA) 8,2 

Carneiro et al. 

(2001) 
Cerâmico Hong Kong 

(China) 
19,0 Poon (2006) 

 * RCD de concreto  

 O que se pode observar é que o RCD puro (cimentício) possui absorção 

bem inferior aos de composição mista. O RCD avaliado nesta pesquisa, devido à 

presença de argamassa nos agregados, apresentou absorção superior à encontra por 

CHINI et al. (2001), por exemplo. 

 

5.3.5. Determinação da Abrasão Los Angeles 
 

A abrasão encontrada para o RCD puro utilizado na pesquisa foi de 33%. 

Ressalte-se que a NBR 15115 (2004) não especifica valores para a Abrasão Los 

Angeles, entretanto, sub-bases e bases estabilizadas granulometricamente devem 

apresentar valores máximos de abrasão de 55%, de acordo com a NBR 11804 (1991); 

enquanto que a brita graduada deve ter valor de abrasão inferior a 40%, segundo a       

NBR 11806 (1991). 

  Desta forma, o material analisado nesta pesquisa mostrou-se dentro dos 

parâmetros exigidos, consolidando a sua aplicabilidade aos fins que este estudo se 

propõe. 

 A Tabela 5.8 elenca alguns resultados de desgaste por abrasão oriundos de 

pesquisas já realizadas sobre o assunto. 
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Tabela 5.8 - Abrasão Los Angeles obtida com alguns agregados reciclados. 

Procedência 
Abrasão 

(%) Autor 

Fortaleza (CE) 33 Esta pesquisa 

Fortaleza (CE) 50 Silva et al. (2008) 

Dinamarca 32 Reid (2000) 

Coréia do Sul 41 Lim et al. (2001) 

São Paulo (SP) 50 MOTTA (2005) 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

66 FERNANDES (2004) 

Belo Horizonte 
(MG) 

55 FERNANDES (2004) 

 

Observa-se uma grande variação nos resultados encontrados nas diversas 

pesquisas. Isto mostra que a resistência ao desgaste está intimamente ligada à 

composição do agregado analisado e, devido à heterogeneidade do material, valores 

divergentes são encontrados. MOTTA (2005) afirma que a determinação de um valor 

limite para o desgaste é uma tarefa difícil, devido à variabilidade na composição e 

origem deste tipo de agregado. A mesma autora ressalta que a especificação DNER-ME 

035/98 (que foi desenvolvida com base em agregados naturais) também caberia aos 

agregados reciclados, pois cita que a interpretação do resultado obtido no ensaio de 

abrasão Los Angeles deverá levar em conta composição mineralógica, estrutura e 

aplicação do material. 

 

 Entretanto, já é consenso que apenas um parâmetro não pode ser determinante 

para o uso ou não uso de certos materiais. Precisam-se executar ensaios mecânicos, que 

simulam a real ação do tráfego, para definir a verdadeira aplicabilidade do material 

analisado. 

 

5.3.6. Determinação do Índice de Forma 
 

 O índice de forma de um agregado é definido de acordo com o preconizado na 

norma DNER-ME 086/94. O valor encontrado varia de 0 a 1, sendo cada vez mais 

cúbico ao se aproximar do valor 1 (cubo perfeito). 
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 O valor de índice de forma (f) encontrado para o agregado reciclado puro desta 

pesquisa foi de 0,8, o que enquadra o agregado como sendo de forma cúbica. O RCD  

apresentou-se apto para utilização de acordo com a norma NBR 15115. Uma verificação 

visual do agregado já indicava um bom resultado de cubicidade, o que foi comprovado 

com a execução do ensaio. 

 

A forma cúbica é evidenciada em diversos outros estudos, podendo-se citar    

MOTTA (2005), CARNEIRO et al. (2001), LEITE et al. (2006), FERNANDES (2004) 

e VASCONCELOS (2009). Entretanto, um estudo prévio realizado por SILVA et al. 

(2008) evidenciou que o RCD analisado possuía forma lamelar, possivelmente como 

resultado do processo de britagem que o RCD foi submetido à época.  

 

5.4 ENSAIOS REALIZADOS NAS MISTURAS PROPOSTAS 

 

Para se analisar o comportamento dos materiais após sofrerem estabilização 

granulométrica, esta pesquisa propôs a dosagem de 6 (seis) misturas distintas, sendo 3 

(três) delas com a utilização do solo AQZ e o restante com o uso do solo GUA. Como já 

dito anteriormente, foram adicionados RCD aos solos nas proporções de 40%, 50% e 

60% de agregado. 

 

Devido à falta de adesão entre os materiais, a proporção de 60% de RCD foi 

bastante trabalhosa e em algumas situações os corpos de prova não resistiram ao 

manuseio e ruíam antes mesmo da análise objetivada. De todo modo, todos os ensaios 

mecânicos foram realizados e estão explicitados no decorrer desta seção. 

 

5.4.1 Análise Granulométrica das Misturas 
 

 Para cada mistura realizada foram determinadas suas curvas granulométricas. 

Tentou-se alcançar o estipulado na NBR 15115 (2004) que diz que porcentagem do 

material passante na peneira 0,42mm fique entre 10% e 40%. Este item visa garantir o 

mínimo de material fino na mistura solo-agregado de modo a promover um melhor 

embricamento da fração graúda. As curvas granulométricas das misturas de RCD com 

solo AQZ estão explicitadas nas Figuras 5.13 a 5.15, enquanto que as curvas obtidas 
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para as misturas cujo componente fino é o solo GUA estão apresentadas nas Figuras 

5.16 a 5.18. 

 

Figura 5.13 – Curva granulométrica da mistura 40r60s-AQZ. 

 

 

Figura 5.14 – Curva granulométrica da mistura 50r50s-AQZ. 
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Figura 5.15 – Curva granulométrica da mistura 60r40s-AQZ. 

 

 Assim, com base nas curvas encontradas, para as misturas RCD/AQZ, apenas a 

mistura 40r60s não preencheu o requisito estipulado na norma, já que sua porção 

passante na peneira de 0,42mm foi de 53%. As misturas 50r50s e 60r40s possuem, 

respectivamente, 35% e 36% passantes na peneira em questão, atendendo ao imposto 

em norma. 

 

 A característica do solo arenoso e o RCD puro com grão mais graúdos, resultou 

em uma mistura com pouco material fino, de graduação aberta, com um patamar 

denotando a existência de muitos grão de mesma dimensão. Entretanto, NOGAMI e 

VILLIBOR (2005), a partir de estudos realizados em solos arenosos finos lateríticos, 

determinaram ser possível a utilização de misturas descontínuas em pavimentação. 

 

 Com relação às misturas compostas pela combinação do RCD puro com o solo 

GUA, as curvas granulométricas são explicitadas a seguir. 
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Figura 5.16 – Curva granulométrica da mistura 40r60s-GUA. 

 

 

Figura 5.17 – Curva granulométrica da mistura 50r50s-GUA. 
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Figura 5.18 – Curva granulométrica da mistura 60r40s-GUA. 

 

 As misturas obtidas a partir da combinação do RCD com o solo GUA se 

mostraram mais contínuas, com um patamar mais suave, se comparadas às misturas de 

RCD/AQZ, possibilitando um melhor embricamento entre os grãos. 

 

A observância das curvas das misturas RCD/GUA evidenciaram que, assim 

como no solo AQZ, a fração passante na peneira de 0,42mm só não satisfaz o 

preconizado em norma na mistura 40r60s, uma vez que ela possui 47% do seu total 

passando por esta peneira específica. No que diz respeito às misturas 50r50s-GUA e 

60r40s-GUA, os valores são, respectivamente, 39% e 32%, atendendo o estipulado na 

NBR 15115 (2004). 

 

 Observa-se, também, uma melhor distribuição dos grãos nas misturas compostas 

com o solo GUA, haja vista que estas não possuem o degrau encontrado nas misturas 

realizadas com o solo AQZ. Ressalte-se que esta descontinuidade encontrada pode 

incorrer em valores de resistência nas misturas aquém do que poderia ser encontrado 

caso se tratasse de uma mistura contínua. 

 

 Deve-se assegurar, no que diz respeito à granulometria das misturas, uma 

distribuição contínua, de modo que os grãos menores promovam um melhor 

embricamento com os grãos maiores (MOTTA, 2005). 
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A NBR15115 (2004) especifica o Coeficiente de Uniformidade (Cu), relação 

entre os diâmetros que correspondem a 60% e 10% passantes na curva granulométrica, 

deve ser igual ou superior a 10. Foi desenvolvida a Tabela 5.9, a seguir, explicitando os 

valores de Cu encontrados para todas as misturas e uma posterior análise será, então, 

realizada. 

 

Tabela 5.9 – Determinação do Coeficiente de Uniformidade das misturas. 
MISTURA COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE (CU) 
40r60s-AQZ 14 
50r50s-AQZ 50 
60r40s-AQZ 75 
40r60s-GUA 70 
50r50s-GUA 130 
60r40s-GUA 150 

 

 Assegurou-se, assim, que todas as misturas possuem Cu superior ao mínimo 

estipulado em norma, satisfazendo a determinação vigente.  

5.4.2 Ensaios de Compactação 
 

 Para a realização dos ensaios de compactação das misturas, utilizou-se como 

regulamentadora a norma DNER-ME 162/94. Ressalte-se que foram utilizadas, assim 

como para os solos naturais, três energias distintas de compactação (intermediária, inter-

modificada e modificada). 

 

 Assim, foram construídas as curvas de compactação das misturas, de modo a se 

permitir um conhecimento a respeito da umidade ótima de compactação, bem como o 

valor da massa específica seca máxima dos materiais. 

 

 A seguir, nas Figuras 5.19 a 5.21, serão apresentados os resultados das análises 

feitas para as três misturas executadas com o solo AQZ. 
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Figura 5.19 – Curvas de compactação da mistura 40r60s-AQZ 

 

 

Figura 5.20 – Curvas de compactação da mistura 50r50s-AQZ 

 

 

Figura 5.21 – Curvas de compactação da mistura 60r40s-AQZ 
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era esperado, pois o acréscimo na energia de compactação causa fragmentação dos 

agregados reciclados, reorganizando-os com um melhor embricamento das partículas, 

resultando numa maior massa específica seca.  

 

Após a execução das curvas de compactação acima, para o solo AQZ, foi 

possível elaborar a Tabela 5.10, a seguir, que elenca as umidades ótimas encontradas e 

sua correspondente massa específica seca máxima. 

 

Tabela 5.10 – Resultados de compactação das misturas RCD/AQZ 
Mistura Energia hot (%) MEAS (g/cm³) 

40r60s-AQZ 
Intermediária 9,5 1,940 

Inter-modificada 9,0 1,950 
Modificada 8,4 1,970 

50r50s-AQZ 
Intermediária 8,8 2,020 

Inter-modificada 8,3 2,110 
Modificada 8,0 2,170 

60r40s-AQZ 
Intermediária 8,8 2,090 

Inter-modificada 8,2 2,100 
Modificada 7,6 2,140 

 

Os mesmos procedimentos foram tomados, no que tange as misturas compostas 

pelo solo GUA estabilizadas com RCD puro, e os resultados estão explicitados nas 

Figuras 5.22 a 5.24 e resumidas na Tabela 5.11, abaixo. 

 

 

Figura 5.22 – Curvas de compactação da mistura 40r60s-GUA 
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Figura 5.23 – Curvas de compactação da mistura 50r50s-GUA 

 

 

Figura 5.24 – Curvas de compactação da mistura 60r40s-GUA 

 

 De posse destes dados, a Tabela 5.11 pôde ser preenchida e os resultados estão 

expostos a seguir: 

Tabela 5.11 – Resultados de compactação das misturas RCD/GUA 
MISTURA ENERGIA HOT (%) MEAS (g/cm³) 

40r60s-GUA 
Intermediária 13,1 1,970 

Inter-modificada 12,5 2,000 
Modificada 11,6 2,030 

50r50s-GUA 
Intermediária 14,2 1,960 

Inter-modificada 13,1 1,970 
Modificada 12,8 2,030 

60r40s-GUA 
Intermediária 14,8 1,980 

Inter-modificada 13,6 2,040 
Modificada 12,8 2,100 

 

Observou-se que as umidades ótimas das misturas de RCD com o solo argiloso 

GUA eram bem superiores às das misturas de solo AQZ estabilizadas com o mesmo 
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resíduo. O padrão de diminuição da umidade ótima em conseqüência do acréscimo da 

energia de compactação também foi observado nas misturas com o solo GUA. 

Devido ao caráter granular das misturas houve certa dificuldade na determinação 

das curvas de compactação, entretanto após alguns retrabalhos, foi possível traçá-las de 

maneira satisfatória. 

 

5.5. RESULTADOS DOS ENSAIOS MECÂNICOS DAS MISTURAS 

PROPOSTAS 

5.5.1. Índice de Suporte Califórnia 
 

 A Tabela 5.12 mostra os resultados de CBR encontrados para as misturas 

propostas. 

 

Tabela 5.12 - Resultados de CBR para as misturas propostas. 

MATERIAL ENERGIA DE 
COMPACTAÇÃO 

CBR 
(%) 

40r60s-AQZ 

Intermediária 132 

Inter-modificada 146 

Modificada 178 

50r50s-AQZ 

Intermediária 147 

Inter-modificada 168 

Modificada 234 

60r40s-AQZ 

Intermediária 179 

Inter-modificada 204 

Modificada 239 

40r60s-GUA 

Intermediária 53 

Inter-modificada 62 

Modificada 88 

50r50s-GUA 

Intermediária 60 

Inter-modificada 75 

Modificada 81 

60r40s-GUA 

Intermediária 61 

Inter-modificada 77 

Modificada 80 

 



 
 Percebeu-se um grande acréscimo nos valores de CBR encontrado 

misturas se comparados aos dos solos naturais. Entretanto, é possível detectar que para a 

energia intermediária, no que diz respeito à mistura 40r60s

aquém, embora muito próximo, do estipulado em norma para camadas de base

deve ser superior a 60%), porém ainda é viável para ser utilizado em sub

mínimo de 20%) ou bases de rodovias de baixo volume de tráfego (alguns projetos no 

estado do Ceará preconizam um valor de CBR mínimo de 40% para base, quando 

N≤106).  

 

Para uma melhor análise do comportamento do material referente à influência da 

energia de compactação, foram elaborados os gráficos representados na

5.26. 

 

Figura 5.25 – Resultados de CBR para as misturas RCD/AQZ
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Figura 5.26 – Resultados de CBR para as misturas RCD/GUA
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realizados eliminando o procedimento de imersão e os resultados de RCS estão 

apresentados na Tabela 5.13.  

 
Tabela 5.13 - Resultados de RCS para as misturas propostas. 

MATERIAL 
ENERGIA DE 

COMPACTAÇÃO 
RCS 

(MPa) 

40r60s-AQZ 

Intermediária 0,1693 

Inter-modificada 0,1711 

Modificada 0,1917 

50r50s-AQZ 

Intermediária 0,1387 

Inter-modificada 0,2036 

Modificada 0,2067 

60r40s-AQZ 

Intermediária 0,2561 

Inter-modificada 0,2174 

Modificada 0,4872 

40r60s-GUA 

Intermediária 0,5116 

Inter-modificada 0,5272 

Modificada 0,5428 

50r50s-GUA 

Intermediária 0,4372 

Inter-modificada 0,5228 

Modificada 0,8564 

60r40s-GUA 

Intermediária 0,3223 

Inter-modificada 0,3435 

Modificada 0,8314 

 

 Após a compilação dos dados apresentados na Tabela 5.13, foi possível gerar 

gráficos ilustrativos para melhor compreensão visual do comportamento das misturas, 

no que diz respeito à resistência à compressão simples (ver Figuras 5.27 e 5.28). 
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Figura 5.27 – Resultados de RCS para as misturas RCD/AQZ. 

 

 

Figura 5.28 – Resultados de RCS para as misturas RCD/GUA. 
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inconsistente aos demais. 
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contemplou a adição de aglomerantes nos solos a serem estabilizados, os valores 

obtidos de RCS são sensivelmente inferiores ao estipulado em norma.  

 

Os resultados de RCS elencados na Tabela 5.13 se equiparam aos encontrados 

por LIMA (2008), que estudou o RCD misto, proveniente da mesma USIFORT, com 

adição de cal e cura de até 28 dias. Assim, verifica-se o enorme potencial do material de 

resistir aos esforços de compressão caso seja adicionado algum tipo de aglomerante nas 

misturas. 

 

5.5.3. Módulo de Resiliência (MR) 
 

 Os ensaios de Módulo de Resiliência, também chamados de ensaios triaxiais 

dinâmicos, foram realizados de modo a se obter uma melhor definição do 

comportamento das misturas propostas no que diz respeito às suas deformabilidades. 

 

 Para tanto, foram moldados corpos de provas em molde tripartido, em três 

energias de compactação (intermediária, inter-modificada e modificada), à umidade 

ótima de cada mistura. 

 

 Os corpos de prova feitos com os solos AQZ e GUA em seu estado natural não 

suportaram o condicionamento do ensaio em nenhuma das energias de compactação. 

Entretanto, as misturas propostas, à exceção da 40r60s-AQZ, apresentaram resultados 

para que fosse feita uma análise comparativa entre as diversas situações propostas na 

pesquisa.  

 

Ressalte-se que houve a espera de 24 horas entre a moldagem dos corpos de 

prova até o momento do ensaio em si. Esta espera se deu porque se verificou que após 

este período, envoltos em papel filme, os corpos de prova se mostraram menos sensíveis 

ao manuseio, evitando desagregação e conseqüente retrabalho.  A fase de 

condicionamento dos corpos de prova foi feita mediante o exposto no item 4.7.4, sobre 

o ensaio de Módulo de Resiliência, do Capítulo 4. 

 

 A seguir será expresso o processo de seleção do modelo que melhor representa o 

comportamento resiliente das misturas propostas na pesquisa. Logo em seguida serão 

explicitados e avaliados os comportamentos resilientes das misturas em questão. 
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5.5.3.1 Escolha do Modelo Resiliente 

 

 A escolha do modelo que melhor represente o comportamento resiliente do solo 

é de vital relevância, proporcionando uma melhor avaliação da deformação do material. 

 

 Para a definição do modelo a ser empregado nesta pesquisa, estudaram-se, 

inicialmente, os modelos clássicos para descrição do comportamento resiliente das 

misturas, correlacionando o MR com a tensão desvio (σd), tensão de confinamento (σ3) 

e com o invariante de tensões (θ = σ1 + σ2 + σ3), isoladamente, conforme as equações 

4.1, 4.2 e 4.3, expressas no Capítulo 4. 

 

 Assim, os valores de k (parâmetros de modelagem) e os coeficientes de 

correlação (R²) dos modelos clássicos supracitados, para as misturas propostas, estão 

apresentados na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14 – Apresentação dos modelos empregados para o MR. 

MISTURA ENERGIA 
MR = k1.σ3

k2
 MR = k1.σd

k2 MR = k1.θ
k2 

k1 k2 R² k1 k2 R² k1 k2 R² 

40r60s-AQZ 

Intermediária - - - - - - - - - 

Inter-modificada - - - - - - - - - 

Modificada - - - - - - - - - 

50r50s-AQZ 

Intermediária 1911,20 0,826 0,966 670,06 0,581 0,724 488,60 0,790 0,946 

Inter-modificada 1211,50 0,690 0,912 509,26 0,489 0,694 388,93 0,663 0,900 

Modificada 1314,80 0,640 0,942 603,56 0,465 0,754 461,66 0,620 0,948 

60r40s-AQZ 

Intermediária 1940,30 0,719 0,972 765,52 0,498 0,706 589,34 0,684 0,942 

Inter-modificada 1909,70 0,721 0,966 769,23 0,509 0,731 581,96 0,691 0,951 

Modificada 1919,80 0,667 0,977 816,71 0,465 0,720 637,48 0,636 0,953 

40r60s-GUA 

Intermediária 613,53 0,266 0,648 377,29 0,121 0,204 379,36 0,221 0,480 

Inter-modificada 593,69 0,253 0,689 361,70 0,100 0,165 372,19 0,202 0,473 

Modificada 1166,00 0,518 0,979 583,72 0,349 0,673 491,20 0,488 0,930 

50r50s-GUA 

Intermediária 654,33 0,424 0,653 303,92 0,197 0,213 304,68 0,354 0,489 

Inter-modificada 856,94 0,485 0,906 430,51 0,309 0,556 377,03 0,447 0,826 

Modificada 734,02 0,388 0,842 392,60 0,213 0,386 372,73 0,341 0,697 

60r40s-GUA 

Intermediária 277,47 0,209 0,428 199,26 0,118 0,207 192,88 0,186 0,362 

Inter-modificada 1133,50 0,500 0,925 546,72 0,309 0,537 483,83 0,457 0,828 

Modificada 1405,90 0,584 0,980 635,02 0,387 0,652 528,07 0,547 0,921 
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 Conforme o visualizado na Tabela 5.14, a mistura 40r60s-AQZ não resistiu à 

fase de condicionamento imposta pelo ensaio triaxial (onde se eliminam as deformações 

plásticas) e, como conseqüência, não foi possível alimentar a tabela no que diz respeito 

aos parâmetros de resiliência da mistura em questão. Este comportamento indica que, 

com confinamento lateral dos corpos de prova, possivelmente seria possível a obtenção 

de valores de módulo resiliente para as misturas em questão. 

 

 Analisando os parâmetros até então empregados, observou-se que os 

coeficientes de correlação encontrados relativos aos modelos em função da tensão 

confinante e do invariante de tensão, para as misturas envolvendo o solo AQZ, se 

mostraram bastante significativos em todas as energias de compactação analisadas. O 

que leva à conclusão de que, para estas misturas em específico, estes modelos são 

representativos e representam bem o comportamento resiliente dos materiais. 

 

 Em contrapartida, verificou-se que o modelo que correlaciona o valor de módulo 

resiliente com a tensão desvio não se mostrou representativo, apresentando baixos 

valores de R² (coeficiente de correlação) para as misturas de RCD com o solo 

identificado por GUA. 

 

 Como houve a comprovação de que estes modelos tradicionais não 

possibilitaram resultados consistentes para todas as misturas, buscou-se a utilização de 

um modelo composto correlacionando concomitantemente as tensões de confinamento e 

desvio, seguindo o explicitado na equação 4.4, exposta no Capítulo 4 deste trabalho. 

 

 Para se obter os parâmetros relativos ao modelo composto de análise de 

comportamento resiliente, submeteu-se o conjunto de dados encontrados 

laboratorialmente no software de ajuste de curvas Lab Fit, desenvolvido para o 

tratamento e análise de dados.  

 

Desta maneira, foi possível alimentar a Tabela 5.15, elencando os parâmetros 

necessários para a análise no modelo composto. 

 

 

 

Tabela 5.15 – Parâmetros do modelo composto para as misturas 
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MISTURA ENERGIA 
k1.σ3

k2.σd
k3 

k1 k2 k3 R² 

40r60s-AQZ 
Intermediária - - - - 

Inter-modificada - - - - 

Modificada - - - - 

50r50s-AQZ 
Intermediária 2191,59 0,805 0,096 0,99 

Inter-modificada 1552,23 0,687 0,126 0,96 

Modificada 1448,48 0,563 0,147 0,97 

60r40s-AQZ 
Intermediária 2151,04 0,658 0,131 0,98 

Inter-modificada 2011,66 0,617 0,162 0,98 

Modificada 1932,50 0,577 0,119 0,99 

40r60s-GUA 
Intermediária 699,11 0,410 -0,127 0,76 

Inter-modificada 673,51 0,448 -0,193 0,91 

Modificada 1216,84 0,504 0,038 0,98 

50r50s-GUA 
Intermediária 1233,19 0,919 -0,335 0,73 

Inter-modificada 1046,12 0,566 -0,011 0,93 

Modificada 833,61 0,488 -0,071 0,90 

60r40s-GUA 
Intermediária 273,72 0,220 -0,026 0,64 

Inter-modificada 1285,59 0,552 -0,008 0,94 

Modificada 1498,55 0,578 0,039 0,98 
 

 Portanto, fica evidenciado, através da Tabela 5.15, que o modelo composto 

mostrou superioridade na representação do comportamento resiliente das misturas se 

comparado aos modelos tradicionais. Assim, elege-se este modelo como padrão para a 

análise do comportamento resiliente de solos estabilizados granulometricamente pela 

pesquisa. 

 

GONDIM (2008), LIMA (2008) e SOUZA JUNIOR (2005) reforçam que, para 

o estado do Ceará, o modelo composto se mostra o mais aplicável, tendo melhor 

representatividade que os demais. Os mesmos resultados e conclusões foram 

encontrados pelo presente autor. 

 

 Como o modelo composto correlaciona o Módulo resiliente com as tensões de 

confinamento e desvio ao mesmo tempo, sua representação gráfica deve ser feita através 

de superfícies. Desta forma consegue-se compreender o comportamento do material, no 

que tange o seu valor de MR, com o acréscimo e decréscimo de tensão aplicada.  
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Os resultados obtidos após o ajuste das curvas no Lab Fit possibilitaram o 

desenvolvimento de um algoritmo, para todos os cenários estudados, servindo como 

dado de entrada para o programa Matlab, desenvolvido para gerar superfícies em 3D 

(três dimensões), que permite uma visualização didática do comportamento resiliente 

das misturas. 

 

Foram, então, agrupadas as superfícies geradas de modo a se fazer um 

comparativo, em um mesmo gráfico, da variação do comportamento resiliente de uma 

mesma mistura submetida às diversas energias de compactação empregadas. 

Agruparam-se, também, em um mesmo gráfico, as superfícies referentes a uma única 

energia de compactação, comparando a interferência da variação do teor de resíduo 

empregado na mistura. Desta forma, busca-se definir qual o teor de mistura solo/RCD e 

a energia de compactação aplicada que resultará nos maiores valores de resistência. 

 

Discutir-se-ão nos item a seguir, com a ajuda dos gráficos das superfícies, os 

resultados obtidos dos ensaios triaxiais dinâmicos para as misturas contempladas na 

pesquisa. Ressalte-se que nesta fase todos os corpos de prova foram moldados à 

umidade ótima de compactação. 

 

5.6. REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS RESULTADOS DE MR 

5.6.1. Solos  
 

Os solos AQZ e GUA, nas três energias de compactação estudadas 

(intermediária, inter-modificada e modificada), não resistiram ao ensaio triaxial, 

rompendo antes mesmo do fim da fase de condicionamento. Desta forma, apenas as 

misturas solo/RCD terão gráficos em superfície representando o comportamento do 

material. 

 

5.6.2. Misturas 
 

5.6.2.1. Módulo Resiliente das Misturas RCD/solo AQZ 

 

Como já dito anteriormente, para o solo AQZ, a mistura 40r60s-AQZ não 

respondeu bem ao ensaio triaxial dinâmico, de modo que as suas curvas não puderam 
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ser desenvolvidas. Atribui-se este fato à baixa resistência do solo natural que, para esta 

mistura em específico, aparece em maior proporção do que nas demais. A falta de 

coesão da mistura aliados à baixa energia de compactação fizeram com que os corpos de 

prova desmoronassem antes mesmo do início do ensaio. 

 

A superfície formada através da equação do modelo composto, que descreve o 

comportamento da mistura 50r50s-AQZ, nas energias de compactação estudadas, está 

apresentada na Figura 5.29, a seguir.  

 

 

Figura 5.29 – Gráfico comparativo do MR da mistura 50r50s-AQZ sob diversas 

energias. 

 

Observa-se que para a mistura 50r50s-AQZ os valores de módulo resiliente são 

praticamente os mesmos para as três energias analisadas. Entretanto, ainda percebe-se 

uma pequena melhoria destes valores na energia Modificada de compactação.       

Verifica-se, ainda, que com o aumento da energia o valor de módulo se torna menos 

dependente das variações da tensão desvio, entretanto se mantém susceptível às 

mudanças da tensão confinante. 

 

Este comportamento muito se assemelha ao da mistura 60r40s-AQZ, esta com 

valores de módulo sensivelmente superiores, conforme explicitado na Figura 5.30. 
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Neste novo cenário, observa-se que a mistura continua mais susceptível às mudanças da 

tensão de confinamento e sendo mais estável às variações da tensão desvio. 

 

 

Figura 5.30 – Gráfico comparativo do MR da mistura 60r40s-AQZ sob diversas 

energias. 

 

 Os gráficos mostram, também, que para maiores valores de tensão confinante os 

valores de módulo resiliente na energia intermediária de compactação se mostraram 

levemente superiores se comparadas à energia inter-modificada (no caso da mistura 

50r50s-AQZ, estes valores superam até os da energia modificada, para alguns pares de 

tensão). 

 

 A próxima avaliação realizada aglomerou em um mesmo gráfico as superfícies 

obtidas para uma mesma energia de compactação. As misturas 50r50s-AQZ e        

60r40s-AQZ foram dispostas juntas, de modo a se verificar qual apresentava o melhor 

comportamento resiliente, em uma dada energia. Desta forma, obtiveram-se os gráficos 

apresentados nas Figuras 5.31, 5.32 e 5.33, para energia intermediária, inter-modificada 

e modificada, respectivamente. 
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Figura 5.31 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/AQZ na energia 

intermediária. 

 
 

 
Figura 5.32 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/AQZ na energia               

inter-modificada. 
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Figura 5.33 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/AQZ na energia 

modificada. 

 
 
 Para todas as situações, observou-se um aumento nos valores de módulo com o 

acréscimo de RCD na proporção da mistura. As misturas são, sem exceção, mais 

sensíveis às variações da tensão confinante e, em contrapartida, se mostram mais 

estáveis no que tange às variações da tensão desvio. Com o aumento da tensão desvio 

verifica-se um acréscimo considerável no valor do módulo resiliente para todas as 

situações analisadas.  

 

5.6.2.2. Módulo Resiliente das Misturas RCD/solo GUA 

 

Esta seção elenca as análises realizadas nas misturas compostas por RCD puro e 

solo proveniente da região de Guaiúba, denominado GUA. Esta análise, tal qual as 

misturas RCD/AQZ, será feita sob dois aspectos. 

 

O primeiro aspecto trata do comportamento resiliente da mistura se houver 

variação da energia de compactação. A Figura 5.34 representa claramente o 

comportamento da mistura 40r60s-GUA se aplicada às três distintas energias 

contempladas na pesquisa. 
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Figura 5.34 – Gráfico comparativo do MR da mistura 40r60s-GUA sob diversas 

energias. 

 

 Observa-se, então, que para menores valores de tensão desvio (de 0 a 0,2 MPa, 

aproximadamente), os valores de MR nas energias intermediária e inter-modificada se 

mostraram consideravelmente superiores que para a energia modificada. Este 

comportamento pode ter sido encontrado devido à variabilidade entre os corpos de 

prova, haja vista a granulometria graúda do RCD aplicado para estabilizar o solo. 

 

 Todavia, observando sob uma ótica sistemática, verifica-se que a energia 

modificada de compactação resultou em uma superfície mais estável, com valores de 

módulo resiliente por diversas vezes superiores, e se mostrando bem menos susceptível 

às variações da tensão desvio. No caso das outras energias há grandes variações nos 

valores de MR para certos pares de tensão. 

 

 A mistura 50r50s-GUA, com superfícies apresentadas na Figura 5.35, 

evidenciou uma estabilização na energia inter-modificada, se comparada à mistura 

anterior, e indicou que, embora a aplicação da energia modificada tenha dado melhores 

resultados de MR, este incremento foi quase desprezível, estando as superfícies 

praticamente sobrepostas. 
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 A utilização da energia intermediária de compactação comprovou que não foi 

suficiente para se obter uma mistura estabilizada. A superfície que representa a mistura 

50r50s-GUA nesta energia apresentou uma enorme variabilidade com o aumento em 

conjunto das tensões desvio e confinante. 

 

 Figura 5.35 – Gráfico comparativo do MR da mistura 50r50s-GUA sob diversas 

energias. 

 

 Por fim, a mistura com maior proporção de RCD, denominada 60r40s-GUA, 

possui suas superfícies representativas do comportamento resiliente sob o efeito da 

variação da energia de compactação na Figura 5.36. 
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Figura 5.36 – Gráfico comparativo do MR da mistura 60r40s-GUA sob diversas 

energias. 

 

 Nesta última situação, observa-se que a utilização da energia intermediária 

resulta em uma mistura mais estável, entretanto com valores de módulo 

consideravelmente inferiores, principalmente com o acréscimo no valor da tensão 

confinante. 

 

 Observa-se, ainda, que as curvas da mistura 60r40s-GUA se mostraram 

praticamente idênticas no que diz respeito à utilização de maiores energias de 

compactação. Entretanto, com a utilização destas energias superiores, o comportamento 

da mistura se evidenciou bastante influenciado pelas variações na tensão de 

confinamento. 

 

 A análise prosseguiu agrupando em um mesmo gráfico as diversas composição 

de solo/agregado reciclado, de modo a se obter gráficos comparativos destas misturas se 

submetidas à mesma energia de compactação. Desta forma visa-se determinar qual a 

mistura ideal dentre todas as que foram estudadas. 
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 Assim, obtiveram-se as superfícies das Figuras 5.37, 5.38 e 5.39, a seguir, que 

representam as misturas sob a energia intermediária, inter-modificada e modificada, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.37 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/GUA na energia 

intermediária. 

 

 Diferente do observado nas superfícies das misturas RCD/AQZ, o acréscimo de 

RCD na mistura não resultou diretamente numa melhoria do comportamento resiliente 

do material. A figura 5.37 evidencia que quanto menor a proporção de RCD na mistura 

maiores são os valores de MR encontrados e menor é a susceptibilidade às variações das 

tensões desvio e de confinamento. 

 

 Ressalte-se que, para a energia intermediária, a mistura 50r50s-GUA se mostrou 

mais instável e possuindo em quase sua totalidade valores de MR inferiores aos da 

mistura 40r60s. 

 

 A mistura com 60% de RCD, apesar de mais estável, apresentou valores de 

módulo resiliente inferiores aos da mistura com 40% de RCD em toda a sua 

configuração. Este resultado comprova que o excesso de agregado na mistura não 

necessariamente resulta em uma mistura mais resistente às cargas nela aplicadas. 
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 A Figura 5.38 explicita o comportamento resiliente das misturas se submetidas à 

energia inter-modificada de compactação. 

 

 

Figura 5.38 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/GUA na energia            

inter-modificada. 

 

 Evidenciou-se que, para a energia inter-modificada, a mistura que se apresentou 

mais susceptível às variações de tensão foi a 40r60s-GUA. Houve, ainda, um 

decréscimo no valor dos módulos resilientes como um todo, se comparados aos corpos 

de prova moldadas à energia intermediária de compactação. Possivelmente, a quebra 

dos grãos e a nova configuração estrutural da mistura resultaram em um produto mais 

sensível às ações das tensões. As misturas com 50% e 60% de RCD se mostraram mais 

estabilizadas, sendo aquelas com maior proporção de agregados também as com 

maiores valores de módulo. Comportamento inverso ao detectado com a aplicação da 

energia intermediária de compactação. 

 

 No que diz respeito aos ensaios realizados nas misturas sob o efeito da energia 

modificada, a Figura 5.39 expressa os resultados e permite uma melhor análise da 

resposta da misturas aos esforços nelas aplicados. 
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Figura 5.39 – Gráfico comparativo do MR das misturas RCD/GUA na energia 

modificada. 

 

 A utilização da energia modificada de compactação resultou em três superfícies 

pouco sensíveis às variações de tensão, evidenciando uma boa estabilização do solo. 

Entretanto, pode-se observar que, mesmo em pequena grandeza, a mistura 50r50s-GUA 

se mostrou um pouco mais susceptível às variações da tensão desvio. 

 

 Num contexto geral, os valores de módulo das misturas com 40% e 60% de 

RCD se mostraram bem próximas, indicando que, para esta energia em questão, não se 

recomenda a proporção de 50% agregado. 

 

 Após a análise de todos os cenários apresentados para as misturas RCD/AQZ e 

RCD/GUA, conclui-se que, à luz dos resultados de módulo resiliente, as misturas 

50r50s-AQZ (compactada em energia modificada) e 40r60s-GUA (em energia 

intermediária) apresentaram os melhores valores de módulo. Para o caso das misturas 

produzidas com o solo GUA, percebeu-se que o aumento na energia de compactação 

resultou em uma perda da magnitude do módulo.  

5.7 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 
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A seguir são elencados os resultados encontrados no processo de preparação da 

mistura CAP/BIO, todos os meandros do processo, dificuldades encontradas e posterior 

aplicação nas misturas de solo-RCD contempladas na pesquisa, bem como um 

comparativo da utilização desta mistura alternativa com o tradicional CM-30. 
 

5.7.1. Mistura CAP/BIO 
 

Os ensaios propostos a serem realizados na mistura CAP/BIO foram feitos de 

acordo com os realizados por RABÊLO (2006), que propôs a utilização de uma mistura 

composta por CAP/LCC. 
 

5.7.1.1. Viscosidade Saybolt-Furol 
 

O ensaio de viscosidade Saybolt-Furol foi realizado tendo em vista verificar em 

qual temperatura de aplicação o material se enquadra no intervalo de 20 a 60 segundos 

“Saybolt-Furol”, determinado pela norma técnica do DNER-ME -306/97 para os 

asfaltos diluídos. 
 

Realizou-se primeiramente a 30°C, pois à temperatura ambiente a mistura 

CAP/BIO se mostrava suficientemente fluida, entretanto o valor encontrado foi superior 

ao especificado. Desta forma, decidiu-se por realizar o ensaio a 50°C, obtendo-se o 

valor de 58 segundos. A Figura 5.40 ilustra o viscosímetro utilizado. 

 
Figura 5.40 – Viscosímetro Saybolt-Furol 

 
 

5.7.1.2. Análise Termogravimétrica da Mistura CAP/BIO 

Na mistura CAP/BIO e no biodiesel de soja foram realizadas análises 

termogravimétricas, de modo a se compreender o comportamento dos componentes da 

mistura quanto à perda de massa. 

As curvas termogravimétricas foram realizadas em atmosferas inertes e não 

inertes onde se verificou que, para temperaturas de até 150ºC, não ocorria perda de 
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massa para os materiais, possibilitando a utilização dos mesmos em campo. Ressalte-se 

que a temperatura de aplicação do material em campo é bem inferior ao limite de 150°C 

encontrado.  

5.7.1.3. Ponto de Fulgor da Mistura CAP/BIO 

 
O ponto de fulgor determinado para a mistura CAP/BIO foi determinado em 

196°C. O ensaio em questão está representado na Figura 5.41, a seguir. 

 

 
Figura 5.41 – Ensaio de ponto de fulgor. 

 

5.7.2. Ensaios de Imprimação Betuminosa 
 

De forma objetiva, o ensaio de imprimação consistiu na aplicação de dois tipos 

distintos de ligantes: o material tradicional, CM-30 e o proposto CAP/BIO, a fim de se 

realizar um comparativo entre ambos. 

Os corpos de prova foram moldados com um ressalto no centro do fundo do 

molde, de forma que, após a desmoldagem e inversão do corpo de prova, este ressalto se 

converte em uma depressão circular na face superior do corpo de prova. Aplica-se, 

seguindo a metodologia proposta por Rabelo (2006), o ligante no rebaixo, nas diversas 

taxas analisadas (0,8; 1,0; 1,2 L/m2) e, após o tempo de cura, rompe-se 

longitudinalmente o corpo de prova e faz-se as medidas de penetração em 5 pontos ao 

longo do rebaixo. 

Nos tópicos será verificado o comportamento de cada mistura produzida, nas 

diversas energias de compactação, nas três distintas umidades de compactação (ótima, 

ótima acrescida de 2%  e ótima menos 2%) e com os dois ligantes contemplados. 
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Observar-se-á diversas questões que denotam o comportamento da penetração e a 

influência do teor de umidade de moldagem e da taxa de ligante aplicado. Ressalta-se 

que para os valores da penetração referentes à imprimação discutidos a seguir, 

considera-se valores do intervalo entre 4mm e 10mm como satisfatórios. 
   

5.7.2.1. Influência do teor de umidade 

 
Para a pesquisa em questão, variaram-se estas umidades e os teores testados 

foram a umidade ótima, bem como a mesma com um acréscimo de 2% e, também, com 

uma redução de 2%. 

 

5.7.2.1.2.Misturas RCD/AQZ 

Desenvolveram-se, ainda, as Figuras 5.42 a 5.50, que elencam o comportamento 

das misturas 40r60s-AQZ, 50r50s-AQZ e 60r40s-AQZ, respectivamente, nas três 

energias de compactação contempladas na pesquisa. Os gráficos possibilitam visualizar 

o comportamento da penetração da imprimação betuminosa com a variação do teor de 

umidade para os dois ligantes testados. 
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40r60s-AQZ / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
40r60s-AQZ / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-AQZ / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.42 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-AQZ na energia Intermediária. 
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40r60s-AQZ / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
40r60s-AQZ / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-AQZ / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.43 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-AQZ na energia Inter-modificada. 
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40r60s-AQZ / modif / tx 0,8 L/m² 

 
40r60s-AQZ / modif / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-AQZ / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.44 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-AQZ na energia Modificada. 
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50r50s-AQZ / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-AQZ / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-AQZ / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.45 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-AQZ na energia Intermediária. 
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50r50s-AQZ / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-AQZ / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-AQZ / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.46 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-AQZ na energia Inter-modificada. 
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50r50s-AQZ / modif / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-AQZ / modif / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-AQZ / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.47 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-AQZ na energia Modificada. 
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60r40s-AQZ / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -AQZ / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -AQZ / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.48 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-AQZ na energia Intermediária. 
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60r40s -AQZ / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -AQZ / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -AQZ / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.49 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-AQZ na energia Inter-modificada. 
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60r40s-AQZ / modif / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -AQZ / modif / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -AQZ / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.50 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-AQZ na energia Modificada. 
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A principal conclusão que se pode tirar dos diversos gráficos apresentados é que, 

invariavelmente, todas as misturas analisadas para o solo AQZ, em várias energias e 

umidades de compactação e sob a aplicação de diversas taxas de ligante foram 

aprovadas no teste de imprimadura betuminosa à luz do ensaio de penetração, pois 

todos os resultados encontrados se mostrarem superiores a 4mm e inferiores a 12mm. 

Houve, sim, uma tendência ao decréscimo no poder de penetração das misturas 

com o aumento da umidade de compactação, embora esta mudança se apresente de 

forma suave, por vezes inexistente. A exceção, neste parâmetro, ficou por conta da 

mistura 40r60s-AQZ, onde se observou um comportamento anômalo, ao ser 

compactada em energia intermediária. Houve um acréscimo substancial da penetração 

(de 5,1 mm para 9,4 mm) ao se comparar as umidades HOT e HOT+2, na taxa de 1,0 

L/m². VASCONCELOS (2009), que estudou esta mesma mistura em um trabalho 

parceiro, observou que o RCD constituinte da mistura pode facilitar o aparecimento de 

vazios internos no corpo de prova, alterando a análise final. 

Em um contexto geral, observa-se que o aumento na energia de compactação 

não necessariamente reduziu o poder de penetração do ligante na mistura. Este fato se 

torna um pouco inesperado, entretanto pode-se entender que a dificuldade na leitura das 

penetrações em cada corpo de prova, devido à interferência do agregado graúdo que por 

vezes causava fissuras internas permitindo uma maior penetração do líquido, causou 

divergências entre o esperado e os resultados efetivamente encontrados. 

5.7.2.1.3. Misturas RCD/GUA 

As Figuras 5.51 a 5.59 elencam, em um quadro geral, o comportamento das 

misturas 40r60s-GUA, 50r50s-GUA e  60r40s-GUA, respectivamente, nas três energias 

de compactação contempladas na pesquisa. Os gráficos possibilitam visualizar o 

comportamento da penetração da imprimação betuminosa com a variação do teor de 

umidade para os dois ligantes testados. 
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40r60s-GUA / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
40r60s-GUA / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-GUA / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.51 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-GUA na energia Intermediária. 
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40r60s-GUA / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
40r60s-GUA / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-GUA / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.52 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-GUA na energia Inter-modificada. 
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40r60s-GUA / modif / tx 0,8 L/m² 

  
40r60s-GUA / modif / tx 1,0 L/m² 

 
40r60s-GUA / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.53 – Penetração x Umidade para a mistura 40r60s-GUA na energia Modificada. 
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50r50s-GUA / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-GUA / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-GUA / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.54 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-GUA na energia Intermediária. 
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50r50s-GUA / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-GUA / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-GUA / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.55 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-GUA na energia Inter-modificada. 
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50r50s-GUA / modif / tx 0,8 L/m² 

 
50r50s-GUA / modif / tx 1,0 L/m² 

 
50r50s-GUA / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.56 – Penetração x Umidade para a mistura 50r50s-GUA na energia Modificada. 
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60r40s-GUA / intermed / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -GUA / intermed / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -GUA / intermed / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.57 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-GUA na energia Intermediária. 
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60r40s -GUA / inter-mod / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -GUA / inter-mod / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -GUA / inter-mod / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.58 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-GUA na energia Inter-modificada. 
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60r40s-GUA / modif / tx 0,8 L/m² 

 
60r40s -GUA / modif / tx 1,0 L/m² 

 
60r40s -GUA / modif / tx 1,2 L/m² 

 
Figura 5.59 – Penetração x Umidade para a mistura 60r40s-GUA na energia Modificada. 
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A utilização da energia modificada, nas três misturas propostas e para as três 

umidades de compactação, resultou em penetrações aquém da estipulada por norma. Em 

diversos casos a penetração foi considerada nula, haja vista que após o rompimento dos 

corpos de prova observou-se uma total inexistência de ligante betuminoso abaixo da 

superfície do rebaixo. 

 No que diz respeito à análise da umidade ótima menos 2% (HOT-2), que mais se 

aproxima à umidade encontrada em campo no momento da aplicação da imprimadura, 

verificou-se que apenas para as energias intermediária e inter-modificada, nas taxas de 

1,0 L/m² e 1,2 L/m², foi possível atingir uma taxa de penetração superior a 4 mm.  

Ressalte-se que, no caso específico da energia inter-modificada, embora os 

valores estejam próximos ao limítrofe de 4 mm, deve-se considerar que, em campo, o 

ligante é aplicado sob pressão, resultando em taxas de penetração sensivelmente 

maiores que as encontradas laboratorialmente, feito através de simples derramamento 

sobre o corpo-de-prova.. 

 A umidade HOT-2 se mostrou, também para as misturas RCD/GUA, a com 

melhores valores de penetração. Este resultado é interessante pois, no estado do Ceará, 

devido ao clima quente, existe perda na umidade da mistura no momento da 

compactação em campo. 

 Pelo caráter argiloso do material empregado nesta seção do trabalho, foi possível 

detectar uma diminuição do poder de penetração dos ligantes. Os vazios existentes entre 

o solo e o agregado reciclado é inferior, existindo um melhor intertravamento entre os 

grãos e conseqüente resistência à penetração do material betuminoso.  

 A mistura CAP/BIO, aplicada a 30°C visando redução de custos, apresentou 

comportamento inferior porém bastante similar ao do CM-30, para ambos os solos 

empregados, justificando tecnicamente o seu uso e destacando o Biodiesel de Soja como 

um diluente menos danoso ao meio ambiente, proveniente de fontes renováveis e com 

pesquisas já iniciadas visando reduzir seus custos de produção. 

 

 



159 
 

5.7.2.2. Influência da taxa de ligante e da energia de compactação  

 
Além da penetração da imprimação, existem dois outros parâmetros tão 

importantes quanto: a influência da taxa de ligante aplicado e a energia de compactação 

da mistura 

 

 Na fase de projeto de uma obra de pavimentação, a taxa de aplicação de material 

é geralmente especificada, porém, dependendo do comportamento do material em 

campo, essa determinação pode sofrer alterações. 

 

Em contrapartida, busca-se sempre reduzir custos e tempo optando-se pela 

aplicação da menor energia de compactação que atenda aos requisitos técnicos 

estabelecidos para a via em questão. 

5.7.2.2.1. Misturas RCD/AQZ 

Com base nestas informações e revalidando a necessidade de se conhecer o 

comportamento da imprimação com o aumento e a diminuição das taxas de aplicação e 

da energia de compactação, a Tabela 5.16 foi desenvolvida, ilustrando, em um quadro 

geral o comportamento das misturas 40r60s-AQZ, 50r50s-AQZ e 60r40s-AQZ, 

respectivamente, nas três energias de compactação contempladas na pesquisa.  
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Tabela 5.16 – Resultados de penetração dos ligantes betuminosos para as misturas 
RCD/AQZ 

ENERGIA UMIDADE TAXA 
(L/m²) 

40r60s-AQZ 50r50s-AQZ 60r40s-AQZ 
PENETRAÇÃO 

(mm) 
PENETRAÇÃO 

(mm) 
PENETRAÇÃO 

(mm) 

CM-30 CAP/BIO CM-30 CAP/BIO CM-30 CAP/BIO 

intermed 

HOT-2 
0,8 5,9 5,7 7,7 5,9 7,5 7,9 

1,0 6,9 6,9 7,9 6,6 7,7 7,7 

1,2 6,5 7,4 9,9 8,4 10,0 8,3 

HOT 
0,8 5,5 6,6 6,5 5,0 7,9 6,9 

1,0 5,1 6,3 7,2 6,0 8,8 7,3 

1,2 7,8 7,8 6,1 6,6 9,0 8,8 

HOT+2 
0,8 6,9 6,5 7,1 5,0 8,2 6,2 

1,0 9,4 5,6 7,5 5,5 7,5 7,8 

1,2 8,3 7,1 6,6 6,2 8,5 8,0 

int-modif 

HOT-2 
0,8 6,8 6,0 4,9 5,5 6,6 5,0 

1,0 7,3 5,8 6,0 5,2 8,2 7,0 

1,2 8,7 6,4 9,7 7,2 8,7 8,6 

HOT 
0,8 6,6 6,1 5,3 4,1 7,3 6,7 

1,0 8,2 7,7 6,7 4,6 7,9 7,0 

1,2 8,9 8,2 8,3 5,3 7,7 7,9 

HOT+2 
0,8 4,5 4,9 5,6 4,4 6,1 4,4 

1,0 6,3 6,1 5,8 5,0 6,9 7,6 

1,2 7,1 6,6 6,8 5,4 7,4 8,4 

modificada 

HOT-2 
0,8 6,3 5,2 4,7 4,3 8,6 6,2 

1,0 7,6 5,0 6,3 6,2 8,1 6,4 

1,2 7,9 5,8 9,8 7,7 10,0 8,0 

HOT 
0,8 5,2 4,6 5,4 4,2 7,7 5,2 

1,0 6,3 5,2 5,8 4,4 8,3 6,4 

1,2 7,2 5,5 7,0 5,8 9,0 7,0 

HOT+2 
0,8 5,0 4,6 5,1 4,3 7,4 3,8 

1,0 5,9 5,7 5,0 5,4 8,2 5,6 

1,2 6,6 6,9 7,9 5,5 9,6 7,0 
 

Observou-se que para quaisquer cenários contemplados na pesquisa, desde a 

variação da umidade de compactação, passando pela modificação da energia de 

compactação e da composição da mistura solo/RCD, o ensaio de imprimação 

betuminosa resultou em penetração variando entre 4 e 10mm, tendendo a crescer com o 
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aumento da taxa de aplicação do ligante, tanto para o CM-30 como para a mistura 

proposta CAP/BIO. 

Ressalte-se que, embora as penetrações encontradas a partir do uso da mistura 

CAP/BIO sejam inferiores às encontradas com a utilização do CM-30, o parâmetro que 

desclassificaria se manteve imaculado. A diminuição da penetração com o aumento da 

energia de compactação não foi encontrado de uma forma uniforme entre as misturas, 

distorcendo do esperado. Isto se explica pela característica granular das misturas, onde 

os agregados graúdos de RCD possibilitam uma maior interação entre o ligante e o solo, 

principalmente por meio de vazios que vinham a ocorrer no interior do corpo de prova. 

Observaram-se, também, melhores penetrações a partir da compactação realizada 

com as misturas nas suas umidades ótimas menos 2% (hot-2). Este resultado é muito 

importante para o estado do Ceará, já que em campo se trabalha com umidades 

inferiores à ótima, devido à facilidade de perda de umidade no momento da 

compactação da camada do pavimento. 

 A análise da influência da taxa de aplicação dos ligantes indicou que o valor da 

taxa de 0,8 L/m² atende ao intervalo de penetração determinado como satisfatório. Desta 

forma, tendo em vista os projetos tradicionais utilizarem valores de 1,5 L/m² ou           

1,2 L/m², a pesquisa conclui que este valor é superdimensionado, pois a taxa de 0,8 

L/m² se mostra tecnicamente viável, resultando em reduções de custo, além da 

diminuição da poluição ao meio ambiente, sendo fortemente indicada para uso em solos 

de características arenosas. 

 E, por fim, no que diz respeito à energia de compactação sugerida, apesar de se 

detectar boas penetrações em todas as energias analisadas, a pesquisa sugere a utilização 

da taxa de 0,8 L/m² na mistura 50r50s-AQZ, em energia inter-modificada de 

compactação, sendo esta combinação (mistura e energia) a que apresentou melhores 

resultados de MR, analisados anteriormente.  

5.7.2.2.2. Misturas RCD/GUA 

Com relação à estabilização do solo GUA com RCD puro, a Tabela 5.17 

apresenta o comportamento das misturas 40r60s-GUA, 50r50s-GUA e 60r40s-GUA, 

respectivamente, nas três energias de compactação contempladas na pesquisa. Os 
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resultados deste segmento possibilitam visualizar o comportamento da penetração da 

imprimação betuminosa correlacionado à variação da taxa de aplicação dos dois ligantes 

testados (0,8; 1,0; 1,2 L/m²), bem como da variação da energia de compactação. 

 

Tabela 5.17 – Resultados de penetração dos ligantes betuminosos para as misturas 
RCD/GUA 

ENERGIA UMIDADE TAXA 
(L/m²) 

40r60s-GUA 50r50s-GUA 60r40s-GUA 
PENETRAÇÃO 

(mm) 
PENETRAÇÃO 

(mm) 
PENETRAÇÃO 

(mm) 

CM-30 CAP/BIO CM-30 CAP/BIO CM-30 CAP/BIO 

intermed 

HOT-2 
0,8 2,3 2,4 3,5 3,7 4,2 4,0 

1,0 4,2 4,5 3,8 4,0 4,5 4,2 

1,2 4,5 5,0 5,2 4,8 4,6 4,5 

HOT 
0,8 2,7 3,0 3,0 3,0 3,3 2,8 

1,0 3,8 3,3 3,6 3,4 3,6 3,0 

1,2 4,5 4,2 3,8 3,5 4,1 3,9 

HOT+2 
0,8 - - 2,5 2,0 1,2 1,0 

1,0 - - 2,9 3,0 1,5 1,3 

1,2 - - 4,6 4,3 2,0 1,9 

int-modif 

HOT-2 
0,8 2,4 2,0 3,4 3,2 4,0 3,8 

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

1,2 4,0 4,2 4,8 4,7 4,6 4,4 

HOT 
0,8 - - 1,4 1,3 0,6 0,2 

1,0 - - 2,2 2,0 2,1 2,0 

1,2 - - 3,0 2,2 3,0 2,5 

HOT+2 
0,8 - - - - - - 

1,0 - - - - - - 

1,2 - - 1,8 1,4 - - 

modificada 

HOT-2 
0,8 2,6 2,4 1,2 1,0 3,0 2,8 

1,0 3,0 2,6 2,6 2,0 3,6 3,2 

1,2 3,3 3,0 3,3 3,3 4,0 4,2 

HOT 
0,8 - - - - - - 

1,0 - - - - - - 

1,2 - - - - - - 

HOT+2 
0,8 - - - - - - 

1,0 - - - - - - 

1,2 - - - - - - 

 



163 
 

A tabela indica um comportamento de acréscimo no poder de penetração se for, 

também, aumentada a taxa de aplicação do ligante betuminoso. Este resultado já era 

esperado e só vem reafirmar o exposto na bibliografia. 

Entretanto, observa-se claramente que para maiores umidades de compactação o 

valor desta penetração se mostra invariavelmente inferior ao estipulado como mínimo 

em norma. A mistura 50r50s-GUA apresentou, no que diz respeito à hot+2, valores 

aplicáveis de penetração, entretanto o mesmo não é verificado nas misturas            

40r60s-GUA e 60r40s-GUA. Essa inconsistência pode ser explicada pela interferência 

de algum agregado na região do rebaixo que proporcionou um vazio entre os grãos, 

causando assim uma penetração isolada e que não condiz com o real comportamento da 

mistura. 

O que se pode, de fato, concluir com os resultados encontrados é que apenas 

com maiores taxas de aplicação de ligante e menores umidades e energias de 

compactação é que se encontrarão valores superiores a 4 mm. Ressalte-se que esta 

afirmação diz respeito às misturas realizadas com o solo argiloso GUA, sendo 

totalmente contrária ao detectado nas misturas com o solo AQZ. A diferença na 

granulometria dos materiais justifica este comportamento antagônico. 

No que diz respeito à variação da energia de compactação, o que se observa é 

uma tendência da penetração do ligante a se manter constante com o aumento da 

energia. Este comportamento possivelmente se dá pelo caráter argiloso do solo GUA, 

que aumenta a dificuldade do ligante de penetrar nos vazios. 

Conclui-se, para o caso das misturas envolvendo o solo GUA, que a composição 

50r50s-GUA, moldada em energia inter-modificada de compactação, mostrou bons 

resultados de penetração, se aplicada a taxa de 1,2 L/m², considerando a umidade hot-2 

como sendo a mais próxima da executada em campo. A escolha desta mistura corrobora 

o que foi dito da análise dos módulos resilientes, haja vista que, para esta mistura e 

energia, os valores de módulo se mostraram mais atraentes. 

Verifica-se, após a análise de todas as condições do trabalho, que para os solos 

estudados na pesquisa, no que diz respeito à penetração dos ligantes (tradicional e 

alternativo), podem-se obter valores eficientes para imprimação betuminosa, desde que 
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sejam respeitados, para cada solo e mistura estudada, critérios fundamentais, tais como: 

umidade de compactação, taxa de ligante, período para perda suficiente de umidade do 

momento da compactação até a imprimação, tipo de ligante, etc. 

 

5.8. PROPOSIÇÃO DE DIMENSIONAMENTO 

 

 Com a intenção de se verificar o desempenho de pavimentos executados a partir 

das técnicas de estabilização estudadas nesta pesquisa, foi realizado dimensionamento 

empírico e mecanístico de uma estrutura formada a partir da utilização do melhor 

cenário analisado no programa experimental. 

 

Optou-se por comparar, para uma mesma mistura solo/RCD, compactada a partir da 

mesma energia de compactação, sob um mesmo revestimento, o seu comportamento 

quando utilizada em camada de base para uma rodovia de baixo volume de tráfego. 

 

O primeiro pavimento proposto, seguindo as especificações do DNER       

(DNIT, 2005), é apresentado na figura 5.60, onde se observa uma estrutura típica de 

pavimento, assentada sob um subleito em solo natural, com uma camada de base 

executada com a mistura 50r50s-GUA, na energia inter-modificada de compactação, 

imprimação proposta para ser executada com CAP/BIO a uma taxa de 1,2 L/m² e 

revestimento de CBUQ + RCD, proposto pro Rón et al. (2008). colocar os dados. 

 

A figura 5.60 apresenta, ainda, o dimensionamento mecanístico realizado, 

visando redução da espessura da camada de base, com a utilização dos mesmos 

materiais apresentados no dimensionamento empírico, para fins de comparação. 

 

A análise mecanística da estrutura foi realizada através do software FEPAVE2. 

Através da descrição detalhada do comportamento mecânico dos materiais empregados 

e da carga a que este pavimento será submetido. O programa realiza uma análise tensão 

x deformação do pavimento, gerando dados de saída de deflexão no topo do pavimento 

e deformação de tração, diferença de tensão, tensão de tração no revestimento e tensão 

vertical no subleito. 
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Figura 5.60 – Comparativo entre dimensionamentos empírico e mecanístico. 
 

Aplicou-se modelo elástico não-linear para descrever o comportamento da 

mistura solo/RCD, considerando-se para condição de carregamento o eixo simples 

padrão de 8,2 tf (referentes à pressão de 5,6 kgf/cm² aplicada numa área de raio igual a 

10,8cm), desconsiderando-se tensões gravitacionais. 

 

Os critérios de aceitação para a estrutura foram escolhidos a partir da equação 

(x.x) (DNER PRO 269/94) que determina a deflexão máxima admissível na superfície 

(Dadm), a tensão vertical admissível no subleito (σv adm), dada pela equação (x.x) e a 

tensão de tração na camada de base do pavimento. 

 

log Dadm = 3,148 – 0,188 log Np 

 

σv adm = 
�,��  �!"é#$%

&�,' ()* ��
 

 

Onde NP é o número N para o período de projeto e MRmédio é o valor médio do 

módulo de resiliência do subleito. Para a pesquisa em questão, adotou-se o número N de 

106 e MRmédio de 2048 kgf/cm². 

 

Adotando-se os valores definidos, obtém-se: 

 

Dadm = 70,3 centésimos de mm; 

σv adm = 2,36 kgf/cm². 

 

A partir do dimensionamento de um pavimento com espessura de base de 15 cm 

(espessura de camada viável para execução em campo), foram encontrados valores de 

deflexão de 28 centésimos de mm e tensão vertical no subleito de 1,75 kgf/cm², 



166 
 

mostrando que é viável a redução de 20cm na espessura do pavimento, sem 

comprometer a funcionalidade do mesmo. 

 

 O que se verificou, foi que o dimensionamento mecanístico, que leva em 

consideração as características resilientes dos materiais empregados, proporcionou uma 

redução de 20 cm no pavimento. 

 

5.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados os resultados encontrados a partir do 

desenvolvimento dos experimentos da pesquisa. Explanou-se a respeito da 

caracterização dos materiais, seguida pelos resultados dos ensaios mecânicos e de 

imprimação. Esta última realizada com dois ligantes distintos: CM-30 e a mistura 

proposta CAP/BIO, feita a partir da adição de Biodiesel de Soja no CAP. O 

dimensionamento empírico evidenciou que as características resilientes dos materiais 

empregados, se levadas em consideração, são capazes de reduzir custos de construção 

de trechos, sem ônus nas condições técnicas do pavimento. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo são explicitados os principais pontos concluídos após o término 

da pesquisa e sugestões para estudos futuros. As conclusões aqui apresentadas    

baseiam-se nos resultados do programa experimental executado. 

 

Buscou-se utilizar o agregado reciclado de resíduo sólido de construção civil do 

tipo puro e com dimensões graúdas, semelhante à brita de modo a se verificar o 

comportamento de dois solos, após a estabilização granulométrica.  

Poucos estudos no estado do Ceará focam a utilização destes materiais 

reciclados, a maioria realizados pelo LMP, o que comprova a carência de pessoal 

especializado na utilização e desenvolvimento de técnicas para aplicação de materiais 

reciclados. Espera-se que esta pesquisa venha a contribuir para o enrijecimento dos 

conhecimentos sobre agregados reciclados, devido a crescente necessidade de utilização 

de materiais reutilizáveis, em detrimento dos naturais por vezes escassos. 

Além da necessidade de desenvolvimento de estudos que substituam o agregado 

convencional, em serviços de pavimentação, verifica-se a importância da diminuição de 

danos ao meio ambiente que estas obras são capazes de gerar. No que diz respeito à 

imprimação betuminosa, usualmente realizada através do CM-30, asfalto diluído de cura 

média, a busca por um substituinte é mais intensa, pois já se comprovou o caráter 

nocivo do querosene, diluente do CAP, que volatiliza substâncias danosas e percola 

para os lençóis freáticos. 

Com base nesta afirmação, a pesquisa criou uma mistura denominada CAP/BIO, 

composta de 60% de CAP diluído em 40% de Biodiesel de Soja. A viabilidade técnica 

desta mistura foi evidenciada e os resultados serão comentados, a seguir.   
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6.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 
 
6.2.1. Quanto à caracterização dos materiais estudados 
 

 

O RCD puro apresentou apenas 1,30% de materiais indesejáveis, o que 

comprova a sua “pureza” e reforça a possibilidade de uso, já que 97,90% de seus 

materiais constituintes são concretos e argamassas. O ensaio de lixiviação e 

solubilização do RCD mostrou que o agregado reciclado é inerte e não-perigoso, tendo 

seu uso liberado pelas normas vigentes. Embora sua absorção seja bastante superior à da 

brita, 5,05%,  verificou-se que em outros trabalhos este valor de absorção do RCD bruto 

pode ser maior, chegando a 6,2%. 

 

A resistência ao desgaste por abrasão do RCD puro deu um valor de 33%, 

excelente resultado, pois ficou abaixo inclusive do que é especificado em norma para a 

brita graduada (<40%). A forma do agregado também foi analisada e o resultado de 0,8 

o encaixa no grupo dos agregados cúbicos, os mais indicados para fins de 

pavimentação. 

 

Foram, então, executadas as misturas de solo/RCD, utilizando-se dois solos 

distintos, um arenoso e um argiloso, ambos provenientes da RMF, e os resultados de 

uniformidade das misturas, cujo coeficiente deve ser superior a 10, foram satisfatórios , 

haja vista que o menor valor obtido foi de 14 (para a mistura 40r60s-AQZ) e o maior foi 

150, para a mistura 60r40s-GUA. 

 
 
6.2.2. Quanto aos ensaios mecânicos 
 

Os solos naturais apresentaram características que não os habilitavam para 

serem empregados em camadas mais nobres de pavimentos. Os mesmos não resistiram 

ao ensaio de Módulo de Resiliência e possuíam valores de CBR baixos. 

 

Entretanto, após serem estabilizados com RCD, no que diz respeito aos ensaios 

convencionais  de CBR, praticamente todas as misturas propostas possibilitam o uso em 
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camadas de base (CBR>60%), entretanto, para misturas envolvendo o solo GUA, 

sugere-se o uso da energia inter-modificada de compactação para garantir a obtenção da 

resistência. 

 

Assim, para o método empírico de dimensionamento, as misturas 40r60s-AQZ 

(CBR=132%, na energia intermediária) e 40r60s-GUA (CBR=62%, na energia inter-

modificada) se mostraram as misturas mais ideais. 

 

Para o ensaio de RCS, a imersão em água foi executada, entretanto nenhuma das 

misturas apresentou coesão suficiente para resistir ao processo. Optou-se em realizar, 

então, o ensaio sem a imersão solicitada em norma. Os resultados mostraram uma 

tendência de aumento da RCS com a adição de RCD na proporção das misturas. Os 

resultados de RCS obtidos na pesquisa se equiparam aos encontrados por LIMA (2008), 

que estudou o RCD misto, com adição de cal e cura de até 28 dias.  

Com relação ao ensaio de MR, a mistura 40r60s-AQZ não resistiu à fase de 

condicionamento imposta pelo ensaio triaxial (onde se eliminam as deformações 

plásticas). Este mesmo comportamento foi verificado nos solos em estado natural, sem 

adição de RCD. 

 

À luz do método de resiliência, as misturas 50r50s-AQZ (compactada em 

energia modificada) e 40r60s-GUA (em energia intermediária) apresentaram os 

melhores valores de módulo, sendo, então, as melhores misturas eleitas para fins de 

pavimentação.  

Não foi possível definir um comportamento padrão, ou uma tendência de 

comportamento dos materiais estabilizados. Para cada mistura e para cada energia de 

compactação, o material se comportou de uma forma diferenciada. 

 
6.2.3. Quanto aos ensaios de imprimação 
 

As misturas executadas com solo AQZ/RCD, foram aprovadas, invariavelmente,  

no teste de imprimadura betuminosa à luz do ensaio de penetração, sendo todos os 

resultados encontrados superiores a 4mm e inferiores a 10mm.  
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No que diz respeito à análise da umidade ótima menos 2% (hot-2), verificou-se 

que, para as misturas solo GUA/RCD, apenas para as energias intermediária e inter-

modificada foi possível atingir uma taxa de penetração superior a 4 mm. Ressalte-se 

que, no caso específico da energia inter-modificada, percebe-se que os valores estão 

muito próximos ao limítrofe, entretanto, em campo se aplica o ligante sob pressão, fato 

este não evidenciado em laboratório (onde o material é apenas derramado em cima do 

corpo de prova). 

Evidenciou-se, no caso das misturas executadas com o solo AQZ, que a taxa de  

1,2 L/m² de ligante é superdimensionada, gerando gastos desnecessários, podendo ser 

reduzida para 0,8 L/m² sem acarretar em danos à imprimação. 

 

Com relação às misturas com o solo GUA percebeu-se que apenas com taxas 

maiores de aplicação de ligante e em baixas umidades de moldagem é que se obtinha 

valores satisfatórios de penetração. Precisa-se, então, seguir as particularidades deste 

solo e, assim, a eficácia da imprimação betuminosa estará garantida. 

 

A mistura de CAP/BIO se mostrou heterogênea, de fácil trabalhabilidade e 

apresentou resultados satisfatórios de penetração, sendo tecnicamente competitiva com 

relação ao CM-30. 

 

6.3. SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

• Realização de ensaios de LWT e WTAT em solos estabilizados com materiais 

alternativos. 

 

• Desenvolver estudos com a utilização de simuladores de tráfego, de modo a ter 

uma maior noção do real comportamento das misturas. 

  

• Continuar os estudos que visam a utilização de RCD em revestimento. 

 

• Construção de trechos experimentais em zonas urbanas ou para estudo do 

comportamento estrutural a partir de simuladores de grande porte. 
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• Estudar a utilização de outros biocombustíveis para a diluição do CAP. 

 

• Desenvolver estudos que visem o barateamento do processo de produção do 

biodiesel. 

 

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido à preocupação com a geração de resíduos, desenvolveu-se uma 

metodologia visando aplicá-los em camadas de pavimentos. Os resultados apresentados 

no presente trabalho indicaram esta possibilidade e o RCD se mostrou viável para 

compor todas as camadas do pavimento. Esta viabilidade foi constatada considerando-se 

os ensaios empíricos, bem como os mecanísticos, à luz da resiliência.  

A utilização do agregado reciclado em pavimentos pode apresentar vantagens 

tanto em relação a aspectos técnico-econômicos, quanto em relação a questões 

ambientais e sociais. Essa forma de reciclagem do entulho contribui para o 

desenvolvimento sustentável local, reduzindo a extração de matérias-primas              

não-renováveis, otimizando o uso dos aterros e contribuindo para aumentar a oferta de 

infra-estrutura urbana. 

Os resultados de imprimação utilizando uma mistura proposta de CAP/BIO se 

mostraram equiparáveis aos do CM-30 e a taxa de 1,2 l/m², convencionalmente aplicada 

nos projetos de pavimentação do estado, pode ser desnecessária em alguns casos. O uso 

de uma taxa inferior à habitual é de grande valia, devido à economia no processo 

construtivo e a redução nos impactos ambientais causados pelo processo de 

imprimação. 

A utilização de biocombustíveis apenas reforça essa temática ambiental a qual o 

trabalho se propõe. A sua utilização reduz a volatilização de substâncias nocivas aos 

seres vivos e também garante que não haverá contaminação dos lençóis freáticos. O 

meio ambiente deve ser sempre priorizado, uma vez que, destruindo-o, o ser humano 

está destruindo a si mesmo. 
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