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RESUMO 
 
O entulho gerado pela indústria da construção civil tem causado graves impactos ambientais. 
O descarte irregular desses resíduos e a falta de tratamento adequado têm sido preocupação 
econômica e social. O objetivo deste trabalho é estudar as propriedades e a viabilidade da 
utilização desses entulhos, conhecidos como Resíduos Sólidos da Construção e Demolição 
(RCD), a fim de empregá-los como agregados na pavimentação rígida. Dessa forma, a partir 
do levantamento bibliográfico foi possível analisar as características desses materiais bem 
como o benefício da substituição de agregado natural por agregado reciclado no concreto de 
pavimentação. Concluiu-se, portanto, que a utilização desses resíduos na pavimentação rígida, 
além da viabilidade econômica, contribui para a redução dos RCD descartados no meio 
ambiente e a diminuição da extração de minério nas jazidas para a confecção de agregados 
naturais.  
 
Palavras-chave: Concreto. Reciclagem. Sustentabilidade. 
 
 

FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF SOLID RESIDUES FROM CIVIL 
CONSTRUCTION AS AN AGGREGATE IN RIGID PAVEMENT 

 
ABSTRACT 
 
The waste generated by the construction industry have been causing serious environmental 
impacts. The irregular disposal of the waste and the lack of proper treatment have been an 
economical and social concern. The aim oh this research is to study the properties and the 
viability’s application of this waste, known as Construction and Demolition Solid Waste 
(RCD), in order to employ it as an addition to the rigid paving. This way, from the 
bibliographic search it was possible to analyze the characteristics of these building materials, 
as well as the benefits os the substitution of the natural aggregate by the recycled aggregate in 
the paving concrete. In conclusion, therefore, the use of this waste in the rigid paving, besides 
the economic viability, contributes to the reduction of the disposed RCD in the environment 
and the decrease of the mineral extraction in the mineral deposits to the making of natural 
aggregates. 
 
Keywords: Concrete. Recycling. Sustainability. 
 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população mundial é fator preocupante do ponto de vista ambiental. 

Os recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos, enquanto são explorados a fim de 

suprir as necessidades do ser humano, como a de novas construções.  

Conforme Bagatini (2011), a reciclagem dos resíduos sólidos é de suma importância 

para o desenvolvimento sustentável no setor da construção civil. A reutilização daqueles está 

associada com a redução dos impactos ambientais, bem como com a redução da exploração de 

matérias primas naturais.  

“Comparativamente a países do primeiro mundo, a reciclagem de resíduos no Brasil 

como materiais de construção, é ainda tímida” (JOHN, 2000, p. 31), sendo a reciclagem 

“essencial para o desenvolvimento sustentável, uma vez que é impossível pensar em uma 

sociedade que não gere resíduos” (JOHN, 2000, p. 37).  

“A consciência ambiental também surgiu quando os impactos das edificações 

começaram a interferir na natureza de forma irreversível e matérias-primas não renováveis 

começaram a se esgotar, tornando toda essa evolução, prejudicial ao meio ambiente” 

(PANDOLFI, 2016, p. 16). 

O Art. 2° da Resolução CONAMA 307/2002 estabelece que 

 

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes 
da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha (BRASIL, 2002). 

 

Ainda de acordo com o CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, os resíduos sólidos 

oriundos da construção civil devem ser descartados de maneira correta no meio ambiente, 

visto que são os responsáveis por grande parte da degradação ambiental, quando descartados 

indevidamente.  

De acordo com Grubba (2009), os impactos ambientais causados por esses resíduos 

são agravados pelo seu descarte irregular no meio ambiente, sendo eles um dos responsáveis 

pelas grandes enchentes nos períodos chuvosos, visto que comprometem o sistema de 

drenagem urbana.  
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Segundo Hood (2006, p. 17), entre as principais interferências do descarte irregular 

dos resíduos sólidos da construção civil no meio ambiente, podemos citar a “alteração da 

paisagem, dificuldades impostas ao tráfego de pedestres e veículos, comprometimento da 

drenagem urbana, assoreamento de recursos hídricos, atração para a disposição de resíduos 

não-inertes e a multiplicação de vetores de doenças”. 

Em razão das constantes preocupações ambientais e por maior conhecimento sobre a 

reciclagem e reuso dos resíduos sólidos da construção civil, estuda-se a utilização dos 

Resíduos Sólidos da Construção e Demolição (RCD) como agregado na pavimentação rígida, 

a fim de transformá-los em matéria prima útil na engenharia de tráfego. O interesse por 

conhecimento técnico sobre o assunto está em constante crescimento e tem se disseminado. A 

preocupação com o meio ambiente tem conduzido estudos que culminam para um único 

objetivo: a reversibilidade do quadro de degradação ambiental vivido atualmente.  

 

Há uma busca pela inovação de nossas técnicas de pavimentação, 
destacadamente dos materiais a serem empregados, sempre com o objetivo 
de garantir maior durabilidade à estrutura do pavimento, maior 
benefício/custo, tanto no quesito prazo, quanto no quesito custo e segurança 
do usuário (PEREIRA, 2012, p. 18). 

 

A construção e manutenção do pavimento correspondem a alguns dos maiores custos 

das obras de pavimentação rodoviária, e por esse motivo suas técnicas construtivas e materiais 

utilizados são alvos de pesquisas em diversos países (PEREIRA, 2012).  

O uso dos agregados reciclados na pavimentação permite a redução considerável da 

extração de matéria prima proveniente de minérios explorados de jazidas, oferecendo também 

uma solução para a destinação dos resíduos sólidos da construção civil, evitando o descarte 

incorreto destes ao meio ambiente (SILVA et al., 2015).  

 

 

2 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)  

 

“Os resíduos sólidos da construção e demolição (RCD) são aqueles gerados nos 

canteiros de obra. São popularmente chamados de ‘entulho’ e provenientes de construções 

novas, reformas, reparos, demolições ou resultantes da preparação e da escavação de terrenos” 

(BLUMENSCHEIN, 2007, p. 4).  

Os resíduos gerados em um canteiro de obras são as sobras do processo de 

construção de edificações em todas as suas etapas construtivas (BLUMENSCHEIN, 2007).  
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A indústria da construção civil é um dos setores que mais contribui com a produção 

de resíduos, e esta produção está diretamente ligada aos impactos causados ao meio ambiente 

(BAGATINI, 2011). 

A Figura 1, a seguir, apresenta o acúmulo e descarte irregular dos resíduos sólidos no 

canteiro de obras.  

 

Figura 1 – Resíduos sólidos no canteiro de obra 

 

Fonte: Pandolfi (2016, p. 19).  

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

“A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou a atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características” (RIBEIRO; MORELLI, 2009, p. 26). 

 

2.1.1 Classificação segundo a NBR 10.004/2004  

 

De acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 10.004: 2004, 

os resíduos são classificados como  

 

a) Resíduos classe I – Perigosos; 
b) Resíduos classe II – Não perigosos; 
– Resíduos classe II A – Não inertes. 
– Resíduos classe II B – Inertes (ABNT, 2004c, p. 3). 
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2.1.2 Classificação segundo a resolução CONAMA 307/2002 

 

O CONAMA, por meio da Resolução n° 307/2002, trata da gestão e classificação 

dos resíduos sólidos da construção civil, estabelecendo diretrizes para minimizar os impactos 

ambientais gerados por essa indústria. Em seu artigo terceiro, estabelece as classificações dos 

resíduos:  

 

Classe A – São os resíduos reciclados como agregados, tais como:  
a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem;  

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

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de 
obras;  

Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros.  
Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde (BRASIL, 2002, p. 572). 

 

Na Tabela 1, podemos verificar a origem, possíveis classes e responsáveis pela 

destinação final dos resíduos sólidos. 

 

Tabela 1 – Classes e destinações dos resíduos de acordo com a origem 

Origem Possíveis classes Responsável 

Domiciliar II-A, II-B Prefeitura 

Comercial II-A, II-B Prefeitura 

Industrial I, II-A, II-B Gerador do resíduo 

Público II-A, II-B Prefeitura 

Serviços de saúde I, II-A, II-B Gerador do resíduo 

Portos, aeroportos e ferrovias I, II-A, II-B Gerador do resíduo 

Agrícola I, II-A, II-B Gerador do resíduo 

Construção II-B Gerador do resíduo 

Fonte: Ribeiro e Morelli (2009, elaborada pelo autor, 2019). 
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2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELO RCD 

 

A resolução CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1986, em seu artigo primeiro, 

apresenta assim a definição de impactos ambientais:  

 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
química e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou 
indiretamente afetam: 
I- A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II- As atividades sociais e econômicas; 
III- A biota; 
IV- As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V- A qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986, p. 1). 

 

De acordo com Blumenschein (2007), as cidades sofrem sérios problemas ambientais 

causados pelos resíduos sólidos de construção e demolição. Em razão da falta de coleta e das 

condições deficientes dos locais de disposição final desses resíduos, tornam-se indispensáveis 

a criação e implantação de políticas que visem à redução da geração desses resíduos 

produzidos pela indústria da construção. A reciclagem e a reutilização desses produtos devem 

ser fortalecidas, pois o mau gerenciamento desses materiais causa a diminuição das áreas de 

disposição final e o esgotamento de matérias primas não renováveis.  

Bagatini (2011) afirma que as áreas utilizadas como disposição final dos resíduos 

podem sofrer consequências ambientais e sanitárias, pela contaminação do solo com produtos 

químicos, o que as torna impróprias a diversos usos, tal como o loteamento residencial.  

 

A minimização da geração de lixo e a reciclagem evitam a poluição ao 
mesmo tempo em que diminuem a pressão sobre a extração de matérias-
primas diretamente na natureza. Por sua vez, o impacto econômico da 
reciclagem poucas vezes é estimado em termos de seus efeitos diretos, sobre 
as indústrias recicladoras, e também efeitos indiretos, sobre o conjunto das 
demais atividades econômicas (RIBEIRO et al., 2014, p. 192). 

 

O consumismo descontrolado e a geração inconsequente dos resíduos afetam a 

humanidade há alguns anos, porém só a partir da última década do século XX e começo do 

século XXI que os impactos ambientais causados pelo homem se tornaram motivo de grande 

preocupação por parte da sociedade (RIBEIRO; MORELLI, 2009). 
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2.3 DESENVOLVIMENTO INSUSTENTÁVEL E O MEIO AMBIENTE 

 

A construção civil é uma das atividades mais antigas de que temos conhecimento, e, 

desde as primeiras construções, a execução foi feita de modo artesanal, causando, assim, 

grande desperdício de matéria prima (LEVY; HELENE, 2000). 

No decorrer da história da humanidade, o crescimento econômico se confunde com o 

domínio e a destruição da natureza, e a ideia de que os recursos naturais são ilimitados está 

cada vez mais presente no cotidiano. A inexistência de programas de gestão dos resíduos e a 

crescente produção destes fazem com que cada vez mais os resíduos sejam gerados sem que 

haja correta disposição deles na natureza (RIBEIRO; MORELLI, 2009). 

De acordo com Braga et al. (2005), atualmente há recursos disponíveis para a 

sobrevivência humana, porém, com a perspectiva de crescimento populacional, cabe 

questionar até quando os recursos estarão disponíveis para esse sustento. A alta emissão de 

gás carbônico, a exploração desenfreada de recursos naturais e a poluição ambiental são 

exemplos das consequências causadas pelo homem ao meio ambiente. 

O Gráfico 1 demonstra o crescimento da quantidade de RCD coletado, em toneladas, 

entre os anos de 2010 a 2013 nas regiões brasileiras.  

 

Gráfico 1 – RCD coletado nas regiões brasileiras entre os anos de 2010 e 2013 

 

Fonte: Brasileiro e Matos (2015, p. 181).  
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2.3.1 A emissão de CO2 e suas consequências ambientais  

 

De acordo com John (2000), uma das consequências da não sustentabilidade vividas 

atualmente é o aquecimento global, também conhecido como efeito estufa. O CO2 é apontado 

como o principal causador do aquecimento global. A produção do gás carbônico está 

diretamente relacionada à queima de combustíveis fósseis e de atividades executadas pelos 

seres humanos.  

Segundo Lopes (2011), durante o processo de fabricação do cimento, são emitidas 

aproximadamente 150 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano. As usinas de 

cimento são responsáveis por 5% da geração de gás carbônico no mundo. Levando em conta 

que o cimento é um material não reutilizável, esses números são ambientalmente 

preocupantes.  

O Gráfico 2 aponta a emissão específica do dióxido de carbono em kg por tonelada 

de cimento produzido no mundo no período de 1990 a 2014 (Dados do Sindicato Nacional da 

Indústria do Cimento – SNIC). 

 

Gráfico 2 – Emissão de kg de CO2/ton. de cimento entre os anos de 1990 e 2014 no mundo 

 

Fonte: SNIC (2014). 
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O Gráfico 3 apresenta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE referentes à emissão de gás carbônico (CO2) por setor entre os anos de 1990 e 2005. A 

construção civil se encaixa dos setores de mudanças no uso da terra e florestas e processos 

industriais.  

 

Gráfico 3 – Estimativa das emissões de CO2 de origem antrópica por setor no Brasil  

(1990-2005) 

 

Fonte: IBGE (2015).  

 

2.3.2 Consumo de recursos naturais  

 

“Recurso natural é qualquer insumo de que os organismos, as populações e os 

ecossistemas necessitam para a sua manutenção. Portanto, recurso natural é algo útil” 

(BRAGA et al., 2005, p. 4). 

Ainda de acordo com esses autores acima citados, os recursos naturais são 

classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que, depois 

de serem consumidos, ficam novamente disponíveis, pois passam por um ciclo natural. A 

água, biomassa, ar e energia eólica são alguns exemplos desses recursos. Já os recursos não 

renováveis são aqueles que não são reaproveitados após seu uso, como, por exemplo, o 

combustível fóssil. Em algumas circunstâncias, os recursos renováveis podem se tornar não 

renováveis, isso porque o seu consumo supera o ciclo natural de renovação.  

A Figura 2 demonstra a classificação dos recursos renováveis e não renováveis e seus 

componentes principais.  
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Figura 2 – Classificação dos recursos naturais: Recursos renováveis x recursos não 

renováveis 

 

Fonte: Braga et al. (2005, p. 5). 

 

O crescimento descontrolado da população e a expansão das grandes 
indústrias baseada no uso abusivo dos combustíveis fósseis, abriram 
caminho para uma expansão inédita da escala das atividades humanas, 
pressionando a base limitada e cada vez mais escassa dos recursos naturais 
do planeta (MAIA, 2002, p. 1). 

 

“O atual contexto do desenvolvimento cientifico e tecnológico tem alguns elementos 

muito importantes: a emergência de novas tecnologias e a meta global de transição para uma 

economia sustentável, baseada em recursos renováveis” (GALEMBECK; BARBOSA; 

SOUZA, 2009, p. 571). 

A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 4°, inciso VII, afirma que 

fica impostas m ao poluidor a reparação/indenização dos danos causados ao meio ambiente 

pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 1981).  

Conforme Dulley (2004), os recursos naturais devem ser rigorosamente preservados, 

a fim de serem garantidas a riqueza nacional e a conservação ambiental para a sobrevivência 

da humanidade.  

“O consumo de materiais naturais cresce na mesma medida do crescimento da 

economia e da população” (JOHN, 2000, p. 9). Segundo o autor mencionado, por conta do 

alto consumo dos recursos naturais, as reservas começaram a ficar escassas, correndo o risco 

de serem esgotadas. A extração dos recursos naturais prejudica a fauna, a flora e a paisagem 

local (JOHN, 2000). 
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Hood (2006) destaca que a construção civil requer grande quantidade de matérias 

primas não renováveis. A exploração de jazidas de areia e britas é de suma importância para a 

execução de obras, “mas [produz] um passivo ambiental que impede a sustentabilidade 

requerida pelas gerações futuras” (HOOD, 2006, p. 23). 

 

Assim, há a necessidade da conscientização de que a matéria-prima 
proveniente da natureza não é ilimitada, devendo ser manejada de forma 
racional. Além disso, devem ser buscadas fontes alternativas de materiais, 
como a transformação de resíduos em materiais passíveis de utilização 
(HOOD, 2006, p. 25). 

 

2.4 PAVIMENTAÇÃO  

 

Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas e espessuras finitas, 
construída sobre a superfície final de terraplanagem, destinada técnica e 
economicamente a resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do 
clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições de rolamento, com 
conforto, economia e segurança (BERNUCCI et al., 2008, p. 7). 

 

Pavimentar uma via de circulação de veículos objetiva dar condições de conforto no 

deslocamento e na segurança, além de proporcionar melhorias no tráfego. Ao possibilitar uma 

via de melhor qualidade, viabiliza-se a redução nos custos operacionais, visto que a 

manutenção dos veículos tem ligação direta com a situação dos pavimentos. A estrutura de 

um pavimento é projetada afim de transmitir os esforços e aliviar pressões das camadas 

inferiores, visto que estas são menos resistentes. As cargas são transmitidas de forma 

adequada à fundação, para que não ocorram degradações prematuras e indesejadas (BALBO, 

2007). 

De acordo com Bernucci et al. (2008), há dois tipos de pavimentação: os pavimentos 

rígidos e os flexíveis. Tradicionalmente, usam-se as nomenclaturas de pavimentos de concreto 

de cimento Portland, ou simplesmente pavimento de concreto-cimento, e os flexíveis são 

denominados pavimentos asfálticos, indicando o tipo de material a ser utilizado em cada um 

deles.  

 

2.4.1 Composição estrutural da pavimentação  

 

Os pavimentos devem assegurar, ao condutor, condições seguras e confortáveis de 

tráfego, resistir aos esforços solicitantes e às atuações climáticas ao longo de seu período de 

vida útil (TAVARES et al., 2018). 
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A estrutura do pavimento flexível é composta pelo revestimento asfáltico, subleito e, 

ainda, pode conter as camadas de base, sub-base e reforço de subleito. Esse tipo de 

pavimentação é composto essencialmente por revestimento asfáltico, o que torna a sua 

resistência variável, pois a resistência depende da espessura do revestimento. Já o pavimento 

rígido tem o seu revestimento constituído por placa de concreto e pode ou não conter a 

camada de sub-base, pois esta depende da qualidade e resistência do material de subleito 

(ROSSI, 2017).  

Como mostra a Figura 3, a composição estrutural dos dois tipos de pavimento é 

divergente, pois depende do revestimento deste. 

 

Figura 3 – Diferença entre o sistema estrutural construtivo: pavimento rígido x pavimento 

flexível 

 

Fonte: Bernucci et al. (2008, p. 10). 
 

2.4.1.1 Subleitos 

 

O subleito é o terreno onde é apoiada toda a estrutura da pavimentação. No projeto 

estrutural de pavimentação rodoviária, o subleito deve ser estudado até a profundidade onde 

receberá as cargas oriundas do tráfego. Quando é necessário se melhorar a qualidade do 

subleito ou regularizar a espessura da sub-base, realiza-se o reforço de subleito (MARQUES, 

2018). 

 

2.4.1.2 Bases e Sub-bases  

 

Conforme Senço (2007), a camada de base tem como funções resistir e dissipar as 

cargas verticais provenientes do tráfego na pavimentação flexível. Já a sub-base é um reforço 
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da base. Quando não é possível técnica e economicamente construir a base diretamente sobre 

a regularização ou reforço do subleito, usa-se a camada de sub-base. Na pavimentação rígida, 

é utilizada apenas a camada de sub-base, dispensando-se o emprego da camada de base.  

 

2.4.1.3 Revestimento  

 

De acordo com Rossi (2017), o revestimento é a última camada da estrutura do 

pavimento, a qual receberá diretamente as tensões provenientes do tráfego. A espessura do 

revestimento dependerá da resistência do subleito. Coerentemente, esta camada necessita ser 

de boa qualidade, visto que deverá ser capaz de resistir aos esforços do tráfego e garantir a 

boa qualidade do mesmo. 

 

2.4.2 Tipos de pavimento rígido  

 

Consoante o artigo apresentado por Silva e Carneiro (2014), observamos a existência 

de vários tipos de pavimento rígido. Para cada situação previamente analisada, é possível 

determinar o mais adequado para ser utilizado. 

• Pavimento de concreto simples: placas de concreto separadas por juntas 

moldadas; 

• pavimento de concreto com armadura descontínua: as armaduras contidas neste 

tipo de pavimento são utilizadas apenas para a contenção das fissuras 

provenientes da retração do concreto; 

• pavimento de concreto continuamente armado: apresenta armaduras longitudinais 

contínuas, sem a necessidade de juntas transversais de expansão/contração; 

• pavimento de concreto estruturalmente armado: dispõe de barras de transferência 

de carga e telas de aço em suas partes superior e inferior. As armaduras 

combatem aos esforços de carregamento; 

• pavimento de concreto protendido: este tipo de pavimento é utilizado em 

aeroportos e pisos industriais pesados, é um tipo de estrutura que oferece a 

redução da espessura de concreto; 

• pavimento de concreto com fibras: pavimento de concreto com adição de fibras 

de aço ou poliméricas (nylon e polipropileno), apresenta grandes vantagens como 

a redução da fissuração e maior ductilidade; 
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• pavimento de concreto Whitetopping: tipo de pavimento rígido apoiado sobre um 

pavimento flexível. Considerado uma forma de recuperação de pavimentação 

asfáltica já existente.  

 

Neste estudo, o foco é o pavimento de concreto simples.  

 

2.5 PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO SIMPLES  

 

O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná – DER/PR, define pavimento 

rígido de concreto simples como aquele cuja camada é composta por placas de cimento 

Portland desprovidas de armaduras, ou com armaduras sem função estrutural, o qual deverá 

desempenhar as funções de revestimento e de base (DER/PR, 2005). 

Conforme Balbo (2009), os pavimentos de concreto simples possuem placas de 

concreto moldadas in loco e assentadas sobre um conjunto de sub-base e subleito. Entre os 

tipos de concreto a serem empregados nesse sistema, temos o concreto convencional, o 

concreto de alta resistência e o concreto compactado com o rolo. As placas de concreto são 

definidas, após a concretagem por serragem de juntas transversais e longitudinais de igual 

espaçamento, para que haja o controle da retração hidráulica no concreto, pois essas placas 

são expostas diretamente às condições ambientais de Sol, chuva e ventos. As serragens 

induzem a fissuração por retração hidráulica diretamente nessa junta e não em outros pontos.  

Acerca dos tipos de concreto utilizados, o autor supramencionado afirma que o 

concreto de alto desempenho apresenta algumas características melhoradas em relação ao 

concreto convencional, como utilização de cimento de maior finura e adições minerais 

(escórias granuladas moídas, cinzas volantes, sílica ativa, metacaulim e cinza de casca de 

arroz). Isso confere ao concreto baixo índice de permeabilidade, o que o torna ideal para o uso 

em estruturas de concreto armado. Por outro lado, o seu uso em pavimentações se tornou 

interessante em razão da possibilidade de rápida liberação do trânsito, com uso de cimentos de 

rápido ganho de resistência. Além disso, a sua resistência à tração na flexão é de 4,5Mpa 

maior do que o concreto convencional de pavimentação (DER/PR, 2006). 

Ainda sobre o concreto de alta resistência, o autor Curvo (2014) reitera que a 

utilização daquele foi propiciada pela possibilidade da liberação rápida do tráfego com a 

utilização de cimento de alta resistência. Outro fator preponderante a favor do concreto de alta 

resistência é a sua alta resistência à tração na flexão, o que possibilita menor espessura de 

revestimento da placa de concreto.  
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As principais características do pavimento de concreto são a sua qualidade e 

durabilidade, e este apresenta uma vida útil até três vezes maior que a do pavimento flexível. 

O concreto utilizado na pavimentação deverá mostrar boa trabalhabilidade para seu bom 

acabamento e um consumo de cimento maior ou igual a 320 kg/m³ para que comprove maior 

durabilidade (CURVO, 2014).  

Segundo Mean, Ananias e Oliveira (2011), uma das vantagens da pavimentação 

rígida é a durabilidade. O pavimento de concreto apresenta elevada resistência mecânica e ao 

desgaste. A autora afirma que estudos de viabilidade apontam que a pavimentação de 

concreto é ideal para a circulação de tráfegos intensos e de veículos pesados.  

Podemos observar, pela Tabela 2, as principais características estruturais e 

construtivas do pavimento de concreto rígido.  

 

Tabela 2 – Características estruturais e construtivas do pavimento de concreto simples 

Denominação Símbolo Principais características estruturais e construtivas 

Pavimento de 

concreto simples 
PCS 

Concreto de alta resistência em relação a concretos estruturais para 

edifícios, que combate os esforços de tração na flexão ferados na 

estrutura, por não possuir armaduras para isso. A presença de juntas 

serradas de contração (para controle da retração) pouco espaçadas é 

marcante. 

Fonte: Balbo (2009, elaborada pelo autor, 2019).  

 

A Figura 4 demonstra a seção transversal do pavimento de concreto e suas 

características construtivas. 

 

Figura 4 – Seção transversal do pavimento de concreto 

 

Fonte: Marques (2018, p. 4). 
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2.6 CONCRETO  

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 
12655:2015, o concreto é o “material formado pela mistura homogênea de 
cimento, agregados miúdo e graúdo e água, com ou sem a incorporação de 
componentes minoritários (aditivos químicos, pigmentos, metacaulim, sílica 
ativa e outros materiais pozolânicos), que desenvolve suas propriedades pelo 
endurecimento da pasta de cimento (cimento e água) (ABNT, 2015, p. 1).  

 

O concreto é um dos materiais mais conhecidos na área de construção civil, sendo 

geralmente definido pela mistura de agregados graúdos, miúdos, ligantes hidráulicos 

(comumente sendo utilizado o cimento Portland) e água, além de utilizar alguns aditivos para 

alterar temporariamente algumas características da mistura (BALBO, 2009). 

A NBR 12.655 ainda afirma que os materiais que compõem o concreto não podem 

ter substâncias nocivas em quantidades que comprometam a durabilidade do concreto ou 

causem corrosão nas armaduras (ABNT, 2015). 

 

2.5.1 Materiais utilizados no concreto de pavimentação rígida 

 

De acordo com Mean, Ananias e Oliveira (2011, p. 13), 

 

Os principais materiais utilizados na execução da pavimentação em concreto 
são: cimento Portland (comum), agregados graúdos (britas), agregados 
miúdos (areia), água, aditivos químicos (tipo plastificantes), aço, fibras, 
selantes, materiais para juntas que podem ser de fibra ou de borracha. 

 

2.5.2 Cimento Portland 

 

“O cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de clinker constituído 

essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com uma certa proporção de sulfato de 

cálcio natural, contendo, eventualmente, adições de certas substâncias que modificam suas 

propriedades ou facilitam seu emprego” (BAUER, 2016, p. 35). 

Ainda de acordo com o autor supramencionado, os produtos constituintes do cimento 

Portland são Cal (CaO), sílica (SiO2), alumina (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3), magnésia 

(MgO) e uma pequena porção de anidrido sulfúrico (SO3). A cal, a sílica e a alumina 

correspondem a 95 a 96% da composição de óxidos da mistura. A extração da matéria prima 

se faz pela exploração de pedreiras e por escavação. A fabricação do cimento Portland é feita 
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em seis operações: extração da matéria prima, britagem, moedura e mistura, queima, moedura 

do clinker e expedição.  

A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) afirma que esse cimento é um 

dos materiais mais utilizados no mundo, em razão da sua trabalhabilidade e moldabilidade. 

Por ser um material de construção versátil, ele pode ser aplicado em peças de mobiliário até 

obras de grande porte. O cimento Portland confere ao concreto alta durabilidade e resistência 

(ABCP, 2019a).  

“O cimento Portland utilizado pode ser o (CP-1, CP-, CP-3 e CP-4), para a 

fabricação do concreto com fins de pavimentação” (ANDRADE; BARROS; MARTINS 

NETO, 2017, p. 10). 

Os tipos de cimento Portland são normatizados pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e os principais estão apresentados na Tabela 3:  

 

Tabela 3 – Normatização e siglas dos tipos de cimento Portland 

Cimento Portland comum CP-I NBR 5732 

Cimento Portland composto CP-II NBR 11578 

Cimento Portland de alto forno CP-III NBR 5735 

Cimento Portland pozolânico CP-IV NBR 5736 

Cimento Portland de alta resistência inicial CP-V NBR 5733 

Cimento Portland branco  CPB NBR 12989 

Cimento Portland resistente aos sulfatos RS NBR 5737 

Cimento Portland de baixo calor de hidratação BC NBR 13116 

Fonte: ABCP (2019b, elaborada pelo autor, 2019).  

 

2.5.3 Agregados 

 

Segundo Bagatini (2011), na pavimentação utilizam-se materiais que são capazes de 

absorver os esforços verticais, em camadas dimensionadas que condicionam estas 

solicitações, comumente conhecidos como agregados.  

“Agregado é o material particulado, incoesivo, de atividade química praticamente 

nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de tamanhos. O termo 

“agregado” é de uso generalizado na tecnologia do concreto” (BAUER, 2016, p. 63). 

O autor aludido aponta que os agregados podem ser classificados quanto à sua 

origem: 
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• naturais: aqueles que se encontram na natureza de forma fragmentada como areia 

e cascalho; 

• industrializados: aqueles que necessitam de algum processo para que se tornem 

materiais particulados, como rocha, escória de alto forno e argila. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 

7211:2005), definem-se agregados como: 

 

• agregado miúdo: cujo grãos passam na peneira 4,75mm e ficam retidos na 

peneira de malha 150µm; 

• agregado graúdo: cujos grãos passam na peneira com abertura de 75mm e ficam 

retidos na peneira de malha 4,75mm (ABNT, 2005).  

 

Os agregados utilizados em concreto devem apresentar as seguintes características: 

“ser compostos por grãos de minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos, e não 

devem conter substâncias de natureza e em quantidade que possam afetar a hidratação e o 

endurecimento do cimento” (ABNT, 2005, p. 4). Algumas qualidades também necessitam ser 

observadas para seu uso em concreto como porosidade, distribuição granulométrica, absorção 

de água, resistência. Essas propriedades dependem da formação mineralógica da rocha, 

condição de exposição da rocha e equipamento utilizado para a produção do agregado 

(GOMES, 2019). 

“No Brasil, a obtenção dos agregados é realizada nas pedreiras, sendo que a escolha 

da pedreira que irá fornecer o material britado para execução de uma obra, está atrelada à sua 

distância do segmento que será executado. A logística é um fator crucial na escolha da 

pedreira” (PEREIRA, 2012, p. 25).  

Ainda de acordo com Bagatini (2011), a utilização dos agregados para a 

pavimentação consiste nas seguintes disposições: os agregados de melhor qualidade são 

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

resistência, seguidos pelos agregados de resistência mais baixa, que compõem a camada mais 

inferior do pavimento.  

Bernucci et al. (2008) nos trazem que uma das classificações dos agregados são os 

reciclados, que são os provenientes de materiais diversos, destacando-se principalmente os 
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originários da construção civil. A utilização desses materiais vem crescendo por questões 

ambientais. 

 

2.5.4 Propriedades dos agregados reciclados 

 

Ângulo e Figueiredo (2011, p. 15) afirmam que  

 

A composição do agregado de RCD varia a cada caçamba e a cada cidade. 
Os teores de materiais indesejáveis ou contaminantes podem chegar a teores 
superiores a 50%. Além disso, o RCD de uma caçamba pode ser composto 
quase integralmente por cerâmica vermelha, que é o material mais poroso 
presente. Com isto, as propriedades dos agregados de RCD podem 
apresentar grande variabilidade. 

 

A Figura 5 apresenta a composição dos agregados de RCD obtidos em diferentes 

caçambas e cidades brasileiras, como Macaé-RJ e São Paulo-SP. 

 

Figura 5 – Composição dos agregados de RCD obtidos nas cidades de Macaé-RJ e São 

Paulo-SP 

 

Fonte: Ângulo e Figueiredo (2011, p. 16).  

 

2.7 AGREGADOS RECICLADOS DE RCD NO CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO  

 

“Agregado reciclado é o material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de 
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edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia” (BRASIL, 

2002, p. 2). 

A utilização desses resíduos de construção e demolição como agregados depende da 

viabilidade técnica e econômica de sua produção. Os resíduos são compostos por diversos 

materiais, portanto, é indispensável que sejam separados corretamente de outros materiais que 

devem ter outras destinações. No Brasil, utilizam-se como agregados de resíduos da 

construção e demolição apenas materiais inorgânicos de origem não metálica, e seu processo 

de reciclagem constitui-se em britagem e peneiramento (ÂNGULO, 2005).  

Addis (2010) aponta que, se os resíduos de demolição não puderem ser reutilizados 

em seu local original, podem ser usados em um novo local. Alguns desses materiais 

precisarão passar por um processo de recuperação, a fim de que atinjam o padrão exigido para 

serem reutilizados em novas construções.  

Ângulo (2005) apresenta as principais operações empregadas na reciclagem dos 

resíduos de construção e demolição: 

1. cominuição: é responsável pela diminuição do tamanho das partículas dos 

resíduos para o transporte, uso final e/ou operações subsequentes;  

2. separação por tamanho: constitui na separação das partículas por tamanho, 

utilizando-se peneiras ou classificadores pneumáticos ou hidráulicos; 

3. concentração: é a etapa que tem por objetivos eliminar a quantidade de produtos 

contaminantes das partículas e aumentar o teor de minerais úteis. Ainda nesta 

etapa se fazem o descarte de carregamentos da fração não mineral do RCD e a 

classificação do RCD mineral.  

 

A construção civil traz possibilidades de utilização dos resíduos sólidos de 

construção e demolição em diversos materiais como concreto convencional, argamassas e 

blocos e concreto (HOOD, 2006). Além dos materiais citados anteriormente por Lima (1999) 

e Hood (2006) afirma que o uso dos agregados reciclados na pavimentação é um dos mais 

recomendados, visto que, nessa área, a quantidade de resíduos consumidos é significativa.  

Ângulo e Figueiredo (2011) expõem que se deve ampliar o uso do RCD como 

agregados na pavimentação e no concreto, assim, é possível poupar as reservas de agregados 

naturais e transformar o resíduo em material de construção. De acordo com Tseng (2010), o 

uso de materiais reciclados de pavimentação é conhecido pois envolve problemas ambientais 

de exploração de novas jazidas de minério. Na pavimentação, o consumo de agregados em um 



23 
 

quilômetro de pista simples é em média 5,1 vezes maior que o consumo na construção de um 

edifício de 15 andares.  

No âmbito técnico, Ângulo (2005) faz uma análise comparativa entre as normas 

brasileiras e as internacionais sobre a utilização dos agregados reciclados de RCD em 

concretos. De acordo com a sua pesquisa, a norma brasileira é mais conservadora e 

recomenda a utilização dos agregados de RCD em concretos com resistência de até 15 MPa, 

já as demais normas analisadas pelo autor (Dinamarca, Holanda, Alemanha e Inglaterra) 

admitem a utilização dos RCDs em concretos com resistência acima de 25 MPa. Além disso, 

a norma brasileira adota valores máximos admissíveis de teores de cloretos e sulfatos 

análogos às normas internacionais. A norma brasileira, citada pelo autor supramencionado, 

refere-se à NBR 15.116:2004 – agregados de resíduos sólidos da construção civil: utilização 

em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – requisitos (ABNT, 2004b). 

Os autores Ângulo e Figueiredo (2011) alegam que, atualmente, não há nenhuma 

norma que especifique o uso de RCD em concreto estrutural, de forma que as exigências de 

aplicação para este fim devem seguir as determinações da ABNT NBR 7.211, que é 

referenciada pela ABNT NBR 12.655 (ABNT, 2015).  

“A consistência do concreto é influenciada pela porosidade do agregado. Em 

consequência dos [sic] agregados terem propriedades variáveis, os concretos com eles 

confeccionados também tendem a apresentar variabilidade das propriedades que dependem do 

agregado” (TENÓRIO, 2007, p. 42). O entendimento dessas características é de suma 

importância, visto que, a partir delas, é possível se aprofundar no conhecimento das 

propriedades e desempenho do concreto, para se ser capaz de estabelecer os seus limites de 

uso de acordo com as normas técnicas (TENÓRIO, 2007). 

Os resíduos sólidos de construção e demolição são utilizados no lugar dos agregados 

graúdos do concreto. No lugar dos agregados miúdos, utiliza-se areia reciclada, que deriva do 

RCD triturado.  

Segundo Almeida et al. (2018), o dimensionamento dos pavimentos com agregados 

reciclados deve seguir os mesmos conceitos de dimensionamento dos pavimentos 

tradicionais, que levam em conta os materiais utilizados e o controle técnico da execução. Os 

agregados reciclados devem passar por averiguação técnica de seus materiais constituintes, 

para que sejam dimensionados e executados de forma correta.  
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2.8 ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DE ENSAIOS LABORATORIAIS  

 

Em uma análise técnica da utilização dos agregados reciclados de RCD e seus 

comportamentos físicos, temos o estudo de caso, da autora Pandolfi (2016).  

Durante sua pesquisa, Pandolfi (2016) realizou um ensaio laboratorial analisando três 

amostras: amostra 1: substituição de 5% de brita por RCD; amostra 2: substituição de 10% de 

brita por RCD; amostra 3: substituição de 15% de brita por RCD na dosagem do concreto. A 

autora concluiu que os resultados obtidos no ensaio à compressão simples, a resistência das 

amostras foi se reduzindo aos sete e aos 28 dias de cura do concreto, conforme aumentou a 

porcentagem de RCD empregado nas amostras. De acordo com a autora supracitada, essa 

redução se deve à maior fragilidade do agregado reciclado em comparação com o agregado 

natural. Pandolfi (2016) observou, também, que o corpo de prova com 15% de RCD aos 28 

dias de cura teve um aumento de 25% de sua resistência, chegando a aproximadamente 70% 

da resistência do concreto de referência aos sete dias de cura, como observamos na Figura 6:  

 

Figura 6 – Resultados da resistência à compressão simples (Mpa) – ensaio laboratorial 

 

Fonte: Pandolfi (2016, p. 56). 

 

De acordo com a autora, esse aumento pode ter ocorrido porque o RCD foi 

adicionado à mistura na forma saturada, para evitar que o agregado absorvesse a àgua de 

hidratação do cimento, em razão de sua alta porosidade. Outro fator que pode ter colaborado 

com esse aumento é o fato de o agregado reciclado ser mais frágil que o natural, ocorrendo 

uma quebra ao ser inserido na betoneira, ocasionando a quebra do material e formando grãos 
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de baixa granulometria que preencheram os vazios entre a argamassa e o agregado, 

aumentando a resistência do concreto no corpo de prova.  

Já no ensaio à tração na flexão, a amostra 1 (com 5% de substituição dos agregados), 

aos 28 dias de cura do concreto, superou em mais de 30% a resistência do corpo de prova de 

referência. Segundo a autora mencionada, esse fato pode ter correlação com a liberação de 

água presente no agregado reciclado, o que auxiliou na hidratação do cimento em seu período 

de cura, aumentando sua resistência na tração à flexão.  

Verificando os resultados obtidos aos sete dias de cura dos corpos de prova, Pandolfi 

(2016) afirma que as amostras 1, 2 e 3 não poderiam ser utilizadas em pavimentação, pois a 

resistência à tração mínima exigida pelo DNIT (2006) é 4,5Mpa e a dos corpos de prova foi 

de 4,35Mpa para 5% de substituição de brita por agregado reciclado, 3,64Mpa para 10% de 

substituição e 3,59Mpa para 15% de susbstituição.  

A Figura 7 expõe os resultados obtidos no ensaio de resistência à tração na flexão, 

realizado pela autora.  

 

Figura 7 – Resultados da resistência à tração na flexão (Mpa) – ensaio laboratorial 

 

Fonte: Pandolfi (2016 p. 57). 

 

Pandolfi (2016) conclui que, analisando os resultados obtidos, a melhor substituição 

possível é a de 15% de agregado natural por agregado reciclado, pois esta traz os critérios 

mínimos para serem aplicados na prática, além disso, é o melhor traço para o meio ambiente, 
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visto que consome maiores quantidades de RCD, e estes não seriam descartados de forma 

incorreta.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA UTILIZAÇÃO DO RCD EM PAVIMENTAÇÃO 

 

Durante a realização da pesquisa bibliográfica, foi observado que muitos 

pesquisadores têm profundo interesse na utilização do RCD em diversas áreas da construção 

civil. De acordo com Brasileiro e Matos (2015), os agregados reciclados apresentam um custo 

de produção inferior ao dos agregados naturais e promovem benefícios ambientais, visto que, 

se deixa de extrair matéria prima da natureza e, com o reaproveitamento desses materiais, dá-

se um destino correto a esses resíduos. Os autores supracitados mencionam, ainda, que a 

questão cultural é um empecilho para a reutilização do RCD, pois há vasta desconfiança de 

construtores e clientes quanto ao bom desempenho técnico e normativo, pois não há normas 

que regulamentem a aceitação no mercado, em razão de sua grande heterogeneidade.  

O uso dos agregados na produção de componentes utilizados na pavimentação vem 

crescendo nos últimos anos, e, por mais que pesquisas realizadas apontem um bom potencial 

de utilização, seu uso é relativamente pequeno, pois os agregados reciclados apresentam 

grande variabilidade em sua composição (SILVA et al., 2015). 

Em relação à resistência à compressão do concreto com agregado reciclado, Curvo 

(2014) afirma que a alteração dos agregados naturais pelos agregados reciclados aumenta a 

porosidade da mistura, e a resistência do concreto se apresenta abaixo da resistência 

convencional. Entretanto, algumas características se mostram relevantes e podem compensar 

esse fator.  

Durante a realização de sua pesquisa, o autor Ângulo (2005) analisou a composição 

química e mineralógica dos RCD reciclados e afirmou que, para dada relação água/cimento, a 

porosidade dos agregados reciclados de RCD controla o comportamento mecânico dos 

concretos. Os agregados analisados pelo autor apontaram que a porosidade das amostras e o 

comportamento mecânico do concreto estão associados com os teores de aglomerantes e de 

cerâmica vermelha contidos na amostra, pois são o grupo de materiais porosos presentes no 

agregado. 
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3.2 VIABILIDADES ECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

A viabilidade econômica da utilização do RCD na execução de pavimentos é 

correlacionada com a reciclagem desses resíduos, visto que a análise de custos se fundamenta 

na competitividade do material no mercado. O custo com o agregado reciclado varia em torno 

de R$ 30,00/m³, enquanto o agregado natural fica entre R$ 40,00/m³ (brita graduada) e  

R$ 50,00/m³ (brita). É possível identificar, ainda, que outro fator que influencia no valor 

desses agregados é o transporte, visto que as jazidas de minério estão localizadas mais 

distantes, enquanto as usinas de reciclagem estão presentes e geralmente próximas a áreas 

urbanas (CINTRA, 2012). 

Nogueira (2013) afirma que o aspecto econômico que envolve o conceito do 

concreto sustentável é a preservação do meio ambiente. A economia envolta nesse processo 

deve ser analisada de forma coerente, pois, para que esse método ganhe espaço no mercado, o 

concreto com agregado reciclado deverá ser vendido mais barato que o concreto convencional 

e deverá atender aos padrões técnicos aceitáveis para o seu uso.  

A Tabela 4 apresenta os dados coletados por Nogueira (2013), em um estudo 

comparativo entre o concreto sustentável (com a utilização de RCD reciclado) e o concreto 

convencional (com a utilização de agregado natural). 

 

Tabela 4 – Preços dos elementos constituintes do concreto – sustentável x convencional 

CONCRETO SUSTENTÁVEL CONCRETO CONVENCIONAL 

ITEM PREÇO (R$) ITEM PREÇO (R$) 

Cimento CP-III (saco) R$ 20,00 Cimento CP-II 32 (saco) R$ 19,50 

Areia lavada (m3) R$ 35,00 Areia lavada (m3) R$ 40,00 

RCD brita n. 01 (m3) R$ 32,00 RCD brita n. 01 (m3) R$ 40,00 

Água (m3) R$ 8,67 Água (m3) R$ 8,67 

Fonte: Nogueira (2013, p. 109, elaborada pelo autor, 2019).  

 

Nogueira (2013) conclui que a utilização do concreto sustentável é mais vantajosa, 

pois o concreto sustentável possui o mesmo traço que o concreto convencional e o valor de 

economia se torna considerável em obras de grande porte, pois é de R$12,50/m³. O autor 

utilizou cimento Portland CP-III, pois é um tipo de cimento menos agressivo ao meio 

ambiente, pela baixa quantidade de energia gerada em sua produção e sua menor emissão de 

carbono.  



28 
 

No interesse por uma comparação, para obter uma análise de custos em nível macro, 

Curvo (2014) realizou uma pesquisa baseada em um projeto de 2.460m² de pavimento rígido 

com espessura de 0,20m, totalizando 492m³ de concreto utilizado. O custo com o concreto 

nesse projeto foi de R$103.379,04, utilizando-se o concreto convencional (cimento Portland 

CPII-32, aditivo plastificante, areia natural, brita natural). Para o concreto com RCD, utilizou-

se um traço que atenderia à resistência à tração na flexão de 4,5Mpa, exigido pelo DNIT 

(2006) para pavimentos rígidos, e chegou-se a um valor de R$122.581,80, um acréscimo de 

aproximadamente 18,57% em relação ao concreto convencional. O autor supramencionado 

afirma que esse aumento se torna irrelevante, se comparado com os beneficios ambientais que 

a reutilização do RCD oferece. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RCD  

 

Segundo Jimenez (2011), os agregados reciclados de RCD são mais porosos que os 

agregados naturais, portanto, a quantidade de água adicionada à mistura para a compactação 

deve ser maior que a dos materiais convencionais. Os ensaios realizados pela autora 

demonstraram que o teor de água utilizado na compactação das amostras utilizadas melhorou 

a trabalhabilidade do material. Durante sua pesquisa, notou que houve mudança na 

composição granulométrica das amostras, mas a cubicidade do material permaneceu igual. De 

acordo com Jimenez (2011), isso está relacionado com a quantidade de materiais cimentícios 

presentes no agregado reciclado. No decorrer do tempo de cura dos corpos de prova do 

estudo, houve aumento significativo na rigidez do material.  

A autora concluiu que os agregados reciclados analisados em sua pesquisa 

apresentavam características físicas, químicas e mecânicas necessárias para a sua utilização 

em bases rodoviárias, sendo possível substituir os agregados convencionais. 

Motta (2005) afirma que os resultados de sua pesquisa mostraram que grande parte 

dos agregados reciclados é composta por materiais cimentícios (concreto e argamassa). A 

amostra coletada pela autora apontou quantidades de elementos contaminantes, porém 

inferiores aos limites máximos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT-NBR 15.115/2004) (ABNT, 2004a). Motta (2005) reitera que a presença de 

componentes contaminantes nos agregados reciclados provoca patologias no pavimento, 

afetando o desempenho do mesmo. De acordo com a autora referenciada, o agregado 

reciclado absorve muita água (em torno de 8%) em relação aos agregados naturais, que 

absorvem em média 2% de água. Mencionando ainda a pesquisa realizada por Motta (2005), 



29 
 

essa autora verificou que os resultados de resistência à tração por compressão simples do 

material in natura apresentaram um ganho insignificante de resistência com o tempo, porém a 

adição de 4% de cimento Portland na mistura provocou aumento de resistência nas primeiras 

idades da mistura.  

Por fim, Motta (2005) conclui que o agregado reciclado de RCD é de uso promissor 

como insumo na pavimentação rodoviária, em substituição aos materiais convencionais.  

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Durante a realização desta pesquisa, pude adquirir embasamento teórico para afirmar 

que o pavimento rígido é benéfico em vários aspectos. 

Pesquisas apontam que o pavimento rígido tem maiores vantagens sobre o pavimento 

flexível. Costa e Santos (2019) afirmam que o pavimento rígido tem uma vida útil maior que 

a do pavimento flexível, e é possível manter a superfície de rolamento sem manutenção por 

longos períodos.  

Em razão de maior interesse pelos pavimentos rígidos, estudei a utilização dos 

agregados reciclados de RCD (resíduos sólidos de construção e demolição), como agregados 

no concreto de pavimento.  

No âmbito ambiental, pude verificar que o interesse pela reciclagem e reutilização 

dos resíduos sólidos da construção e demolição (RCD) está em constante crescimento, visto 

que é notável o quanto esses resíduos são prejudiciais à natureza, mesmo sendo descartados 

em lugares adequados, pois podem contaminar o solo e causar graves impactos ambientais.  

De acordo com Addis (2010), a sociedade demanda por padrões de vida cada vez 

mais altos, exigindo-se, assim, novas construções e reformas de prédios já existentes, fato que 

tem impactado, de maneira negativa, o meio ambiente. Esse impacto pode ser sentido de 

diversas maneiras: esgotamento dos recursos naturais não renováveis, poluição do ar e 

degradação da paisagem natural.  

Sobre a utilização dos agregados reciclados na pavimentação de concreto, pude 

concluir que as pesquisas realizadas pelos autores estudados apresentaram resultados 

significativos para o uso desses componentes na pavimentação rígida. O desempenho do 

concreto depende da porcentagem de RCD adicionado à mistura. A análise de viabilidade da 

utilização desse material deve ser estudada em conjunto com os requisitos de resistência e 
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desempenho do concreto e a questão ambiental, visto que, quanto maior o consumo de 

resíduos na confecção do pavimento, menor o impacto ambiental que este causará.  

A pesquisa realizada explicitou a importância do controle tecnológico do RCD, pois 

esses materiais apresentam grande heterogeneidade em sua granulometria e composições 

físicas e químicas. 

Curvo (2014) mostra, em sua pesquisa, que os RCD têm alto potencial de utilização 

como agregados de concreto aplicados a pavimentos rígidos. Além disso, observou, durante 

esse estudo, que a maioria dos ensaios de caracterização dos agregados reciclados atendem às 

especificações das normas vigentes.  

O maior empecilho notado durante a realização dessa pesquisa foi a falta de 

homogeneidade dos agregados, pois estes se alteram dependente dos locais onde foram 

coletados e pelos processos de separação, cominuição e britagem. Contudo, as características 

mais presentes nesses materiais são a porosidade e absorção de água dos agregados, se 

comparados aos agregados naturais, o que é ruim para o agregado de pavimentação.  

Por fim, sob o ponto de vista econômico, a utilização do RCD se apresentou 

favorável, pois notei que a variabilidade de preço em comparativo com o alto benefício 

ambiental se torna positiva, visto que esses resíduos não seriam descartados de forma 

irregular na natureza, sem contar a diminuição da extração de britas nas jazidas de minérios.  
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