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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE 

AGREGADO GRAÚDO POR ENTULHO DE CONCRETO PARA FABRICAÇÃO DE 

POSTES DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO “T” 

 

Victor Nicolau Barbieri  

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo de caso, cujo objetivo é analisar e comparar, por meio de 
rompimento de corpos de provas, a validação da substituição de brita 01 já utilizada para 
confecção de postes de concreto seção duplo “T”, por detritos de entulho provenientes da 
demolição de postes de concreto com vida útil ultrapassada ou com alguma inconformidade, a 
fim de diminuir os impactos ecológicos provenientes do descarte desses materiais, bem como 
os aspectos financeiros da empresa que atualmente compra essa matéria prima de terceiros. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento. Sustentabilidade. Traço. 

 

 

ANALYSIS OF RESISTANCE TO COMPRESSION IN REPLACEMENT OF GRADE 

AGGREGATE FOR CONTAINING DOUBLE “T” SECTION CONCRETE POSTS 

 

ABSTRACT 

 

This document presents a case study whose objective is to analyze and compare the feasibility 

of replacing gravel 01 by debris from concrete poles demolition, whose useful life was 

outdated or with some non-conformity, by breaking the specimens. Gravel 01 was already 

used for making double section “T” concrete posts and the goal of this study is to reduce the 

ecological impacts arising from the disposal of these material and also the financial aspects of 

the company that currently purchases this raw material from third parties. 

Keywords: Reuse. Sustainability. Trace. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Constantemente visualizado nas ruas, avenidas, praças, estacionamentos e entre outros 

tantos lugares que frequentamos, os postes de concreto já fazem parte da paisagem de quase 

todos os locais que frequentamos, sendo um fator crucial para a distribuição de energia 

elétrica e telecomunicação desde as pequenas propriedades rurais até as grandes metrópoles 

por todo o mundo. Outra atribuição pouco comentada é que, além da distribuição, os postes de 

concreto são responsáveis por garantir que os fios não sofram curto-circuito, encostando uns 

nos outros, além de servirem como suporte para iluminações e placas de sinalização de 

trânsito.  

Considerando a sustentabilidade um fator crucial para a humanidade nos tempos 

atuais, neste trabalho será apresentada uma análise sobre a fabricação de postes de concreto 

seção duplo “T”, tendo como uma de suas matérias-primas detritos de diversos outros tipos de 

postes também de concreto utilizados por empresas de energia na cidade de Maringá, Paraná. 

Tais empresas produzem milhares de toneladas de resíduos sólidos provenientes do descarte 

deste tipo de material, postes estes que, muitas vezes, são danificados por ações físicas como 

acidentes, chuvas, incêndios etc. ou, simplesmente, ultrapassam o seu tempo de vida útil, 

necessitando, assim, de substituição.  

Desta forma, pensando nos fatores financeiros e sustentáveis, será apresentado neste 

artigo um estudo de caso, com o objetivo de avaliar e comparar a validação na substituição da 

Brita 1, já utilizada atualmente no traço dessa peça, pelo entulho proveniente da demolição de 

postes inutilizáveis para a aplicação desse novo material como matéria-prima na confecção 

novos postes de concreto seção duplo “T”, diminuindo assim a quantidade de resíduos no 

meio ambiente, bem como o preço para a fabricação dessa peça de suporte para iluminação 

elétrica. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 FABRICAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 

A Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica), responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica no estado do Paraná, estabelece uma normativa para a confecção de postes de 

concreto armado de seção duplo “T”. A Norma Técnica Copel (NTC 81001/2016) tem por 

objetivo esclarecer os padrões mínimos para o fornecimento desse tipo de material a ser 
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aplicado na estrutura aérea de energia rural e urbana, considerando os padrões de acordo com 

as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, acrescidos de testes 

realizados pela própria companhia.  

 Conforme a NTC 81001/2016, as condições para a aplicação de postes de concreto 

armado de seção duplo “T” devem ser adequadas de modo que eles sejam instalados a uma 

altitude de até 1000m, em clima tropical com temperatura ambiente entre -5°C e 40°C, com 

média diária não superior a 35°C, umidade relativa de até 100% e precipitação pluviométrica 

média anual de 1500mm a 3000mm, uma vez que os postes e contrapostes ficarão expostos ao 

sol, à chuva e à poeira, instalados de acordo com as NTC’s de Montagem de Redes de 

Distribuição Urbana e Rural. 

 Algumas exigências são feitas no processo de fabricação: a identificação, o traço de 

referência e demarcatório de engastamento e o sinal demarcatório de içamento devem ser 

gravados diretamente no concreto antes da sua cura total, em baixo relevo, com profundidade 

entre 3mm e 5mm, de forma legível e indelével, na face lisa mais próxima dos furos para 

passagem do condutor de aterramento. A altura dos caracteres, por sua vez, deve estar entre 

40mm e 50mm. 

 

2.1.1 Acabamentos 

Os postes devem ter, obrigatoriamente, superfícies lisas, sem rebarbas, sem armaduras 

aparentes e sem fissuras ou rachaduras, a menos que sejam capilares. Além disso, não podem 

apresentar pintura e ninhos de concretagem. 

      

2.1.2 Período de cura 

 A instalação e o transporte de postes fabricados, tendo como matéria-prima o cimento 

Portland, só podem ser feitos após 28 dias de sua fabricação. Tal prazo só poderá ser reduzido 

se a peça for fabricada com cimento de alto desempenho, podendo ser instalada ou 

transportada com apenas sete dias, desde que seu controle estático de desempenho à 

compressão seja igual ou superior a 25Mpa, comprovado por meio de laudos técnicos com 

corpos de prova, conforme determina a NBR.  

 

2.2 ENSAIO DE COMPRESSÃO DO CONCRETO  

 Já foi comprovado que o concreto, além de ter um fácil processo construtivo, nos 

permite uma alta resistência. No entanto, esse material não está livre de fatores que acarretem 

uma má funcionabilidade, sendo pela má fabricação ou erros de dosagem.  



6 
 

Dessa forma, pensando em um maior controle de qualidade e uma maior segurança 

para os empreendimentos, foi criado o ensaio de compressão do concreto. Esses ensaios 

indicam as resistências à compressão, diretamente ligadas à estabilidade e à segurança da 

estrutura.  

O teste define-se pela aplicação de uma força de compressão em um molde cônico 

padrão, com determinado traço de concreto para aplicação na obra. O corpo de prova deve ser 

posicionado de forma em que o seu eixo coincida com o eixo da máquina de ensaio, de modo 

que as forças resultantes sejam incididas em seu centro. Sendo assim, é possível avaliar tanto 

a carga de ruptura como o modo em que ela acontece. 

 As amostras do concreto devem ser retiradas in loco no momento de sua concretagem 

por responsáveis técnicos. Tais amostras devem ser armazenadas em câmeras úmidas, 

conforme ABNT NBR 5738. Os ensaios, bem como seus resultados, permitem a clareza de 

que o concreto utilizado na estrutura irá garantir a qualidade da estrutura, por meio de 

informações como resistência, desempenho na utilização e durabilidade. Caso os padrões 

previstos não sejam alcançados, medidas devem ser tomadas. O processo de fabricação 

influenciará demasiadamente no resultado de todo tipo de concreto.  

Na figura abaixo podemos observar as etapas de produção do material, sendo elas 

responsáveis pela qualidade do concreto: 

 

Figura 1 - Processo de fabricação do concreto 

 

Fonte: Gidrão e Santos (2015). 

 

 A figura acima retrata o processo de fabricação do concreto, desde a escolha dos 

materiais até o momento de execução do ensaio. 

 De acordo com a ABNT NBR 12655/2006, norma recomendada para esse tipo de 

aplicação de teste, o cálculo dos resultados obtidos é relacionado pela resistência média à 

compressão (Fcj), com a resistência característica adotada para esse tipo de aplicação (Fck) e 

acrescido de seu desvio padrão de dosagem (Sd). Tal cálculo considera os conceitos da curva 

de distribuição normal de Gauss e de seus padrões de confiança de 5%, ou seja, 95% dos 
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corpos de prova devem ter Fc maior ou igual a Fck. Em razão disso, assume-se 1,65 como 

correspondente a esses 5%, deixando a fórmula da seguinte maneira: 

Fcj  Fck 1,65. Sd 

Realizados os testes de resistência, a própria ABNT NBR 12655/2006 nos fornece 

uma segunda equação, sendo essa responsável pelas verificações pertinentes dos resultados, 

realizada para quantidades de 20 ou mais corpos de prova, conforme fórmula baixo: 

Fckest = Fcm – 1,65. Sd 

 Fckest - valor estimado da resistência característica à compressão; 

 Fcm - valor estimado da resistência característica à compressão; 

 Sd - desvio padrão da amostra de “N” elementos, com grau de liberdade (n-1). 

 Além disso, uma terceira fórmula é utilizada para conhecimento do cálculo do 

coeficiente de variação experimental (Cve): 

Cve = s/Fcm 

 Fcm - resistência média dos ensaios à compressão; 

 s - desvio padrão. 

 

Tabela 1 - Coeficiente de variação de ensaio  

 

Fonte: ABNT (2007). 

 

A tabela acima representa os índices de classificação de acordo com as variações dos 

resultados obtidos dos coeficientes de variação experimental, classificando-os em níveis de 1 

a 5, considerando que, quanto menor o nível e menor o coeficiente, maior será a qualidade. 

 

2.2.1 Slump Test 

 O Slump Test, ou teste de abatimento do concreto, é um teste rápido e fácil que nos 

permite ter a ciência ou confiabilidade de que determinado concreto satisfaça as expectativas 

exigidas na obra.  

Abaixo segue um fluxograma de como se realizar um ensaio de compressão de um corpo 

de prova:  

1. Definir o traço necessário; 
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2. Escolher um local plano, que não seja no solo; 

3. Locar o molde cônico recomendado, com a borda maior para baixo; 

4. Encher com o concreto até uma altura de 10cm e compactar uma barra de 16mm de 

diâmetro com 25 golpes; 

5. Repetir para as alturas de 20cm e 30cm; 

6. Após 10 segundos, retirar o molde lentamente; 

7. Colocar o molde vazio com a borda inferior voltada para o chão; 

8. Verificar a diferença de altura entre o molde e o cume do cone do concreto em análise; 

9. A partir dos valores obtidos, avaliar se está dentro ou não do limite de tolerância da 

normativa. 

 

2.3 TRAÇO DOS POSTES 

Com base na NTC 810001, a fabricação de postes de concreto de seção duplo “T” 

deve seguir algumas exigências pré-estabelecidas: 

a) Cimento - conforme prescrevem NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 

5737, NBR 11578 ou NBR 12989. O consumo mínimo de cimento deve atender a NBR 

12655; 

b) Agregado - conforme prescreve a NBR 7211;  

c) Água - destinada ao amassamento do concreto e isenta de teores prejudiciais de substâncias 

estranhas, conforme NBR 6118 e NBR 15900-1;  

d) Aço - o aço utilizado para armadura deve obedecer a NBR 7480, com exceção da 

característica de dobramento, que é dispensada para as barras longitudinais. Não serão aceitos 

aços remanufaturados, reciclados ou que tenham sido reaproveitados;  

e) Concreto - para controle da resistência à compressão do concreto, devem ser obedecidas as 

NBR 5738, NBR 5739, NBR 12654 e NBR 12655. O controle estatístico da resistência à 

compressão do concreto Fck não deve ser inferior a 25MPa. Discriminar o material utilizado, 

no lote, por m³, como:  

 Massa de água em kg, Mag.  

 Massa de agregado miúdo em kg, Mm.  

 Massa e dimensões do agregado graúdo, em kg, Mg.  

 Massa de cimento em kg, Mc, marca e tipo.  

As seguintes observações devem ser consideradas:  

I. A quantidade de material pode ser discriminada em volume por m³ de concreto; 
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II. O consumo mínimo de cimento por m³ de concreto deve ser de 280kg/m³, em 

concordância com a NBR 12655, considerando classe de agressividade ambiental CAA II. 

 

2.4 ENSAIO PRÁTICO 

Foi definida, para este estudo de caso, a elaboração de um traço reutilizando material 

de um poste duplo “T” com cimento convencional tendo sua vida útil ultrapassada ou com 

alguma anomalia, para aplicação em um novo traço com seus detritos, resultando na 

confecção de uma nova peça do mesmo tipo. 

Para tal, definiu-se como traço padrão, o traço já utilizado para a produção deste poste, 

o mesmo já comercializado na indústria brasileira e produzido na cidade de Maringá, no 

estado do Paraná, conforme exigências da NTC 81001/2016. 

Sendo assim, o presente estudo consistiu-se pela moldagem de dois tipos de corpos de 

prova: o primeiro com as características e os traços com padrões já utilizados pela empresa e 

o segundo realizando a substituição de 100% (cem por cento) da brita 1 utilizada no traço 

padrão por detritos graúdos provenientes da trituração de postes de descarte, mantendo todas 

as outras matérias-primas, como areia, saco de 50kg de cimento CP-V-ARI-RS Votoran e 

água.  

Foram moldados e rompidos os corpos de prova com um período de três, sete e 14 dias 

para cada traço, considerando-se que todos esses experimentos foram executados dentro da 

empresa especializada na fabricação desse tipo de peça, que gentilmente nos auxiliou com o 

seu corpo técnico especializado, o qual realiza testes e estudos diariamente para a produção e 

o aprimoramento de cada peça de concreto. Além disso, foram analisados e comprados os 

ensaios de rompimento de corpos de prova de ambos os traços, a fim de validar a sua 

substituição. 

Foi realizada, ainda, uma visita in loco na fábrica de postes na cidade de Maringá, 

onde foi feito o acompanhamento de todo o processo de confecção das peças, desde o 

momento de mistura do traço até a concretagem, conforme imagens abaixo: 

Na imagem 1, podemos observar as fôrmas untadas para receberem o concreto, de 

forma a melhorar a qualidade da desforma. 
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Imagem 1 - Preparação formas para concretagem 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Na imagem acima podemos identificar a fôrma aberta à espera do concreto, esta que 

recebe uma camada de óleo para que a desforma aconteça de forma tranquila.  

Na imagem 2 Após receber a camada de óleo, a fôrma recebe as armaduras e a 

mangueira de passagem de cabos, bem como os espaçadores para que a concretagem se inicie, 

como podemos observar abaixo: 

Imagem 2 - Fôrma pronta para receber o concreto 
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Fonte: o autor (2020). 

Finalizada essa etapa, o concreto começa a ser produzido, este que é confeccionado na 

própria empresa. Como base para o estudo, o primeiro traço utilizado será o traço padrão já 

utilizado para a confecção de postes de concreto seção duplo “T”, que consiste na utilização 

de quatro matérias-primas – cimento CP-V-ARI-RS Votoran, areia com umidade em 3%, 

Brita 1 e água em dimensões pré-definidas através de estudos internos dentro da empresa –, 

conforme exemplificado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Traço utilizado pela empresa  

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Conforme quadro acima, podemos observar os tipos de materiais utilizados para a 

confecção da peça de concreto, bem como as quantidades específicas para cada um desses 

materiais. 

Dadas essas informações, o concreto começa a ser produzido, este que é preparado 

dentro da própria empresa, com o auxílio de uma betoneira e uma bobcat, assim como 

podemos verificar nas imagens 3,4, 5 e 6 na sequência:  

 

Imagem 3 - Matérias-primas referentes ao traço padrão 

 

Fonte: o autor (2020). 
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Com base na imagem acima, podemos destacar a brita 01 e a areia, duas das matérias 

primas utilizadas para confecção do concreto 

Na imagem 4 abaixo, conseguimos visualizar o processo de inserção dos insumos. 

 

Imagem 4 - Mistura de matérias-primas 

 

Fonte: o autor (2020). 

A imagem 4 demonstra a forma como as matérias primas são colocadas na betoneira, com o 

auxílio de uma bobcat. 

Conforme demonstrado na imagem 5 que está por vir, o cimento é o único material que é 

despejado à mão, onde são utilizados sacos de 50kg 

 

Imagem 5 - Acréscimo de concreto no traço padrão 

  

Fonte: o autor (2020). 
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Realizada a mistura dos materiais, acrescidos de água, obtém-se o primeiro traço 

apresentado, que, após atingido o ponto ideal, é direcionado para as fôrmas que o receberão 

através de carriolas direcionadas pelos próprios funcionários, como podemos ver na imagem 

6: 

 

Imagem 6 - Retirada do concreto padrão 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Na imagem 6 observamos a retirada do concreto com traço padrão pronto, momento 

em que a primeira amostra foi separada para realização de seis moldes de corpos de prova e 

Slump Test, como podemos observar na imagem 7: 

 

Imagem 7 - Molde dos corpos de prova traço padrão 
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Fonte: o autor (2020). 

 

Na imagem 7 podemos observar o molde dos corpos de prova com o traço padrão para 

análise de rompimento.  

Em seguida, foi realizado o Slump Test, conforme imagem 8: 

 

Imagem 8 - Slump Test traço padrão 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

A imagem 8 demonstra o processo de execução do Slump Test, realizado de acordo 

com todas as exigências determinadas. 

 

Após realizados os moldes, o concreto foi direcionado para as fôrmas, as quais foram 

preenchidas manualmente com o auxílio de um vibrador, conforme imagem 9. 
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Imagem 9 - Concretagem traço padrão 

 

Fonte: o autor (2020). 

Na imagem 9 observamos o processo de enchimento das fôrmas de concreto, realizados 

manualmente com o auxílio de pás e um vibrador cujo objetivo é um melhor adensamento do 

concreto. 

Após finalizada o processo de concretagem, visualizamos o concreto bem liso, resultando em 

um resultado de qualidade excelente. Conforme podemos ver na imagem 10. 

 

Imagem 10 - Concretagem finalizada 

 

Fonte: o autor (2020). 
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A imagem 10 demonstra o final do processo de concretagem, onde a fôrma está 100% cheia. 

 

Finalizada a concretagem com o traço padrão, surgiu-se a ideia de reutilizar detritos de 

postes inutilizáveis que são moídos em uma máquina, fazendo com que entulhos tomem 

forma de agregados miúdos, graúdos e pó de pedra.  

Na imagem 11 abaixo podemos observar a máquina e os agregados produzidos por 

ela: 

 

Imagem 11 - Máquina de moer concreto 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Na imagem 11 vemos a máquina que deteriora os postes inutilizáveis conforme 

necessidade de granulometria, estes que são armazenados em sacos de plástico. O agregado 

que chamou a atenção foi o graúdo, que, conforme imagem 12 abaixo, muito se assemelha à 

brita 1 utilizada atualmente no traço padrão: 

 

Imagem 12 - Agregado graúdo proveniente de entulho 
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Fonte: o autor (2020). 

 

A imagem 12 trás pela primeira vez a oportunidade de visualizarmos o 

agregado graúdo extraído por meio da trituração de postes de concreto inutilizáveis.  

Tendo conhecimento das característica visuais do agregado proveniente de 

entulho, podemos comparar conforme imagem 13 a brita 01 com o seu futuro 

substituto. 

 

Imagem 13 - Comparativo agregado graúdo de entulho com a brita 1 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Conforme visto na imagem 13, as características físicas do agregado proveniente do 

entulho de postes, como granulometria e formato, são muito próximas às do proveniente da 

brita 1. Dessa forma, foi realizado um novo traço reaproveitando o agregado graúdo já 

produzido na própria empresa, no qual foi substituída em 100% a quantidade de brita pelo 

novo material, mantendo o restante do traço sem alteração. 
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Todo o processo de mistura das matérias-primas foi mantido, bem como a quantidade 

de areia, cimento e água.  

Após finalizado o novo traço, uma amostra foi retirada para confecção dos corpos de 

prova (imagem 14), bem como a aplicação para o Slump Test. 

 

Imagem 14 - Corpos de prova entulho 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Na imagem 14 podemos observar os seis moldes de corpos de prova provenientes do 

primeiro traço já apresentado e a confecção de novos seis corpos de prova com o novo traço. 

Além disso, podemos observar também a massa com o novo traço em formato cônico do 

Slump Test.  

Finalizados os moldes, os CP ficaram sem movimentação por 24h, conforme exige a 

ABNT NBR 12655/2006, e, após esse período, foram levados à uma empresa especializada 

em testes de compressão para análise em laboratório. 

 

Imagem 15 - Corpos de prova moldados 

 

Fonte: o autor (2020). 
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Como podemos ver na imagem 15, os 12 corpos de prova, seis com o traço padrão e 

seis com o traço 100% de brita substituído, foram levados ao laboratório, onde serão 

rompidos com três, sete e 14 dias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Foram obtidos os resultados 14 dias após a confecção dos corpos de prova, estes que 

foram passados por uma empresa especializada nesse tipo de trabalho. O plano de 

rompimento de ambos os traços pode ser visualizado na tabela 2 abaixo, com as informações 

de rompimento referentes ao terceiro, ao sétimo e ao décimo quarto dias: 

 

Tabela 2 - Plano de rompimentos 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Como podemos observar, na tabela 2 temos os resultados para cada tipo de traço, bem 

como as informações de resistência à compressão e os dias em que estes foram rompidos.  

A partir daí, foi feita uma análise de cada um destes, de forma a comparar a validação 

real da substituição de brita pelo entulho, baseada na qual foram escolhidos os melhores 

resultados de cada um dos traços, como podemos observar no quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 - Resultados obtidos 

Série Moldagem Rompimento FCK Resistência Peça 

01 – Brita 22/10 3 dias 25,0 7,9 MPA 

02 - Entulho 22/10 3 dias 25,0 9,6 MPA 

01 – Brita 22/10 7 dias 25,0 15,2 MPA 

02 - Entulho 22/10 7 dias 25,0 13,3 MPA 

01 – Brita 22/10 14 dias 25,0 17,4 MPA 

02 - Entulho 22/10 14 dias 25,0 16,5 MPA 

Fonte: BK Engenharia (2020). 

 

O quadro 2 retrata um resumo mais explicativo sobre os resultados obtidos com o 

rompimento dos corpos de prova. Vale ressaltar que o Fck de referência é o de 28 dias. 

A partir desses dados, foi criado um gráfico em curva “S”, de forma a simplificar e 

ajudar no comparativo das resistências. O resultado pode ser verificado no gráfico 1 logo 

abaixo.  

 

Gráfico 1 - Resultados de resistência das peças 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Como podemos observar no gráfico 1 acima, os resultados à compressão dos corpos de 

prova, com a moldagem de um traço padrão (série 1) com o traço da substituição em 100% da 

Brita 1 pelo entulho (série 2).  
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Além disso, com posse das informações de consumo médio de insumos 

disponibilizados pela empresa, para a produção de 120 postes de concreto seção duplo “T”, 

são consumidos aproximadamente 90m³ de Brita 01 por mês. 

Com esses dados em mão, abaixo será apresentado por meio da tabela 3, um 

comparativo de economia por peça fabricada: 

 

Tabela 3 – Economia por peça realizando a substituição 

 

CÁLCULO CONSUMO DE BRITA 01 

Consumo Valor m³ Gasto Total Produção Mensal Economia Por Poste 

90m³/mês R$ 65,00 R$ 5.850,00 120 postes R$ 48,75 

 

 Conforme demonstrado na tabela 3, podemos observar que a economia mensal considerando 

substituição de 100% da brita 01 foi de R$5.850,00. Se dividirmos esse valor pela quantidade de 

postes produzidas, chegamos no valor de R$48,75, o que representa aproximadamente 10% do valor 

de produção da peça. Isso se ainda sem considerar os valores que seriam necessários em caso de 

necessidade de descarte dos entulhos que foram reutilizados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A substituição de 100% da brita 01 por entulho de postes de concreto trouxe resultados 

positivos nos testes para a peça em análise, uma vez que o entulho graúdo de concreto reagiu 

bem aos esforços de compressão para corpos de prova com Fck de 28 dias como referência. 

Além disso, comparando, por exemplo, os resultados da pior amostra de série 1 (brita) e da 

melhor amostra da série 2 (entulho), verificou-se que os valores são idênticos: ambos com 

16.5MPA.  

Ademais, levando-se em conta que 80% dos municípios com seus entulhos gerados no 

Brasil não fazem um descarte adequado, a reutilização de um material que até então seria 

descartado acaba contribuindo não só para o meio ambiente, mas também para o caixa da 

empresa, gerando economia com a matéria-prima e expandindo o seu lucro final.  

Diante do apresentado e com os resultados obtidos, fica como sugestão a realização de 

ensaios de absorção do concreto, bem com o ensaio à resistência dos postes, com o propósito 

de trazer uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente, além de uma opção 

economicamente vantajosa para seus usuários, sempre atendendo aos padrões de segurança 

exigidos.  
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