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RESUMO 

 

Neste trabalho buscou-se analisar as características dos agregados reciclados (brita 

e areia), provindos de Resíduos da Construção Civil (RCC) e o emprego desse 

material na fabricação da Peça Pré-moldada de Concreto (PPC). Com a finalidade de 

diminuir o descarte de resíduos da construção civil, estudou-se a viabilidade física e 

mecânica das PPC’s com a incorporação dos agregados reciclados, buscando atingir 

a resistência estabelecida em norma para peças fabricadas com material 

convencional. Os agregados reciclados podem apresentar características distintas, 

variando conforme a origem do material e o processo de reciclagem, obtendo assim 

resistências com valores diferenciados. Os corpos de prova foram produzidos em 

fábrica de blocos pelo método vibroprensado, visando buscar as mesmas 

características das peças convencionais. Os estudos mostram que o uso de agregado 

100% reciclado não é viável na fabricação das PPC’s. Com a proporção de 50% de 

RCC as peças apresentaram aumento na resistência, mas não atingiram os 

parâmetros necessários especificados por norma. Valores consideráveis foram 

obtidos quando usado a proporção de 10% de agregado reciclado, sendo que, apenas 

com o uso de agregado miúdo obteve-se um resultado admissível. As PPc`s 

apresentaram resultados diferenciados nas propriedades mecânicas em cada lote 

fabricado, o qual a probabilidade do fator contribuinte para tal variação pode ter sido 

quanto ao processo de mistura da massa que foi realizado de forma manual desde a 

fabricação até o lançamento nas fôrmas. 

 

Palavra Chave: Reciclado; PPC; Resistência. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 GENERALIDADES 

As peças pré-moldadas de concreto (PPC) usualmente chamadas de paver 

formam um sistema de pavimento intertravado prático e moderno. Sua concepção 

favorece tanto a construção quanto a manutenção, oferecendo diversos padrões de 

assentamento, cores e texturas. 

Uma das grandes vantagens desse tipo de pavimento é o de não exigir mão 

de obra especializada e muitos equipamentos para a sua manutenção. O 

assentamento das peças pré-moldadas de concreto pode ser realizado por método 

mecânico ou manual.  

Os primeiros pisos Intertravados de concreto começaram a ser produzidos 

após a segunda Guerra Mundial. A Europa foi a pioneira a utilizar os blocos de 

concreto para pavimentação.  

As primeiras peças produzidas foram chamadas de pedras holandesas, pois 

sua produção foi iniciada na Holanda. Por ser um país que se encontra abaixo do nível 

do mar, onde o solo apresenta características instáveis, prejudicando a pavimentação 

de concreto, a pavimentação de blocos foi à opção mais adequada para aquele tipo 

de solo.  

No Brasil, o pavimento intertravado começou a ser utilizado a partir da década 

de 70, em áreas com efeitos arquitetônicos ou paisagísticos com a utilização de 

corantes, criando peças com diversidade de cores. No decorrer dos anos começou-

se a utilizá-los na pavimentação, o que demandou maior resistência aos esforços 

solicitados pelo tráfego de veículos.  

A utilização de pavimento intertravado vem crescendo devido aos benefícios 

de manutenção, remoção do pavimento em necessidade de reparos na base e 

tubulações em geral que estão sob a área pavimentada.  

O crescimento da geração de resíduos da construção civil abre oportunidades 

para aproveitamento de materiais reciclados como os agregados que são empregados 

em obras sem função estrutural. O elevado consumo de recursos naturais e a geração 

de grandes volumes de resíduos em reformas e demolições acarretam um grande 

problema aos geradores quanto à destinação destes resíduos, que por muitas vezes 
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é realizada de forma incorreta, sendo estes os responsáveis por uma variedade de 

impactos ambientais. Através da reutilização e reciclagem dos resíduos da construção 

civil, pode-se reduzir a quantidade de materiais dispostos em áreas de “bota-fora” ou 

aterros e a extração de matéria prima para a utilização em novas construções. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo realizar uma 

análise comparativa de resistência da peça pré-moldada de concreto produzida com 

material reciclado de construção civil. 

1.2.2 Objetivo Específico 

 Verificar se as granulometrias dos materiais reciclados são compatíveis 

com as exigências da NBR 15116:2004 - Agregados reciclados de 

resíduos sólidos da construção civil - Utilizadas em pavimentação e 

preparo de concreto sem função estrutural e da NBR 7211:2009 - 

Agregados para concreto – especificações. 

 Determinar traço do concreto com material reciclado, baseado na 

resistência da PPC convencional; 

 Verificar a resistência à compressão dos blocos intertravados produzidos 

com resíduos de construção civil em atendimento à NBR 9781:2013; 

 Comparar a resistência à compressão dos blocos intertravados produzidos 

com diferentes proporções de agregados reciclados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PAVIMENTO  

Segundo a NBR 15953:2011, pavimento é uma estrutura formada por 

camadas de sub-base, base, camada de assentamento e revestimento, o qual é 

constituído após a terraplenagem, dimensionada para suportar o carregamento do 

tráfego distribuindo os esforços no leito. O dimensionamento consiste em resistir e 

distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos, resistir aos esforços 

horizontais atuantes na estrutura para fins de tornar mais durável a superfície de 

rolamento e proporcionar melhores condições em quesito comodidade e segurança. 

Para Balbo (2007, p.35), o pavimento é uma estrutura composta por camadas 

de diferentes materiais sobrepostas e compactadas começando pelo subleito do corpo 

estradal, com a finalidade de atender o tráfego estrutural e operacional, de maneira 

durável e ao mínimo custo. As cargas aplicadas no revestimento são transferidas à 

fundação de forma aliviada, ou seja, distribuída de maneira que não ocorram 

deformações indesejadas. 

Balbo (2007, p.37) afirma que os esforços impostos sobre a superfície do 

pavimento serão aliviados no subleito, por se dispersarem no primeiro metro, portanto, 

a maior preocupação é com os extratos superiores, onde os esforços solicitantes 

atuam com maior magnitude. O emprego da camada de reforço do subleito não se faz 

obrigatória, pois em tese as camadas superiores de espessura maior podem aliviar a 

pressão sobre o subleito. Em alguns tipos de pavimento (especialmente os flexíveis) 

utiliza-se o reforço em subleitos de resistências baixas, por razões econômicas.  

Ainda, segundo Balbo (2007, p.38), a camada de base que tem como função 

distribuir os esforços para camadas inferiores, por ser muito espessa, divide-se em 

duas camadas por razões construtivas e econômicas, criando assim a sub-base. A 

base e a sub-base podem ser constituídas por solo estabilizado naturalmente, mistura 

de solos e agregados (solo-brita), brita graduada tratada com cimento, solo 

estabilizado quimicamente com ligante hidráulico ou asfáltico, concreto e outros. 

Porém, a sub-base, no caso dos solos estabilizados quimicamente, em geral o 

consumo de agentes aglomerantes é pequeno.  

Conforme a NBR 15953:2011 a estrutura construída após a terraplanagem 

tem função de: 
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 Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos do tráfego; 

 Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança; 

 Resistir aos esforços horizontais tornando mais durável possível a 

superfície de rolamento. 

FIGURA 1 – Distribuição de esforços / Aplicação pavimento flexível 

 

Fonte: Prof. Mario Henrique Furtado de Andrade UFPR – Slide 26. 

 

2.2 TIPOS DE PAVIMENTOS 

Os pavimentos são classificados em três tipos: 

 Rígidos: são pouco deformáveis, composto de concreto de cimento. 

 Semirrígidos: possuem uma camada de solo estabilizado ou tratado – cal e 

cimento. (BITTENCOURT, 2012, p.5); 

 Flexíveis: a NBR 15953:2011 define pavimento flexível aquele que absorve 

os esforços compressão e tração na flexão de forma dividida entre 

camadas recebendo as tensões verticais em camadas inferiores com maior 

concentração na região próxima da área de aplicação da carga onde 

ocorrem as deformações sob as rodas de veículos causando deformações 

permanentes e o rompimento se dá por fadiga da estrutura. 
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2.3 PAVIMENTO INTERTRAVADO 

2.3.1 Breve Histórico do Pavimento 

No império Romano, os caminhos de longa distância eram construídos com 

revestimentos feitos com os materiais disponíveis nos locais. Geralmente usavam-se 

solos arenosos misturados com pedras naturais do tipo eixo rolados. Nas ruas mais 

usadas, o revestimento era feito com pedras trabalhadas manualmente adquirindo 

formatos retangulares e poligonais (CRUZ, 2003, p.5). 

FIGURA 2 – Via Appica em Roma, considerada a mais célebre via Romana 

 

Fonte: Contribuição para dosagem e produção de peças de concreto para pavimentação (OLIVEIRA, 
2004, p.1). 

 

Com o passar do século, os povos sentiram a necessidade de construírem 

caminhos que facilitasse a sua locomoção, vencendo as distâncias entre os povoados. 

Os Etruscos foram os povos que dominaram a Itália no período compreendido entre 

800 e 350 a.C. Considerados os pioneiros na construção de estradas específicas que 

tinha por objetivo a ligação das longas distâncias, asseguravam a resistência e o 

conforto do pavimento. As ruas das cidades Etruscas eram construídas com 

revestimento de pedras e materiais finos colocados manualmente e chegavam até 15 

m de largura (CRUZ, 2003, p.4). 
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Evidências apresentam que na Mesopotâmia há 5000 anos, usavam-se tijolos 

de argila no revestimento de vias. Desta mesma época, se tem relato dos primeiros 

pavimentos com aplicação de betume para garantir a aderência dos tijolos de argila 

ao leito do terreno. Os primeiros fornos de queima com altas temperaturas para a 

argila apareceram no final do século XIX, com o objetivo de aumentar a resistência da 

argila. Depois disso, a Europa e América passaram a utilizar mais este tipo de tijolo 

(MÜLLER, 2005, p.13). 

FIGURA 3 – Pavimentação com blocos de argila. 

 

Fonte: Pavimento Intertravado como Ferramenta de Moderação do Tráfego nos Centros Comerciais 
de Travessias Urbanas ARY, 2007, p.14 (NASCIMENTO, 2005). 

 
No século XVIII, apareceram os primeiros tipos de assentamento com pedras 

talhadas e aparadas manualmente em modelo espinha de peixe ou fileiras. Mas foi no 

século XX, que iniciou o uso de juntas com argamassa de cimento ou com mistura de 

asfalto e areia. No Brasil este tipo de pavimento é muito utilizado nas cidades do 

interior do país e nas grandes cidades em áreas de baias de ônibus. Este tipo de 

pavimento é conhecido no Brasil como paralelepípedos ou paralelos e pé-de-moleque 

(MÜLLER, 2005, p.15). 
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FIGURA 4 – Pavimento de pé-de-moleque situado em São João Del Rei 

 

Fonte: Avaliação de Transmissão de Esforços em Pavimentos Intertravados de Blocos de Concreto 

(MÜLLER, p.16, 2005). 

 

 A utilização das peças de madeira no revestimento teve início no século XIX, 

com o objetivo de amenizar os ruídos, principalmente das carruagens equipadas com 

rodas de ferro. Os blocos de madeira eram envolvidos com uma camada de mastique 

betuminoso, com o objetivo de aderir pequenos grãos de pedra, isso auxiliava a 

ancoragem na base do pavimento. O piso de madeira quando molhado, se tornava 

lúbrico. O abandono desse revestimento ocorreu quando iniciou o tráfego de veículos 

com pneus de borracha (CRUZ, 2003, p.9). 

No final do século XIX, iniciou a fabricação das primeiras peças pré-moldadas 

de concreto, alguns registros relatam antes da primeira guerra mundial. As peças de 

concreto apresentavam uma melhor regularidade das arestas, comparando com as 

peças aparadas, além da desnecessidade de reaparelhamento (CRUZ, 2003, p.10). 

Com o passar do tempo, as formas das peças passaram por inovações que 

disponibilizaram outros formatos de peças e, com a utilização de corantes diversas 

cores foram dadas às peças pré-moldadas de concreto (PPC). 
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2.3.2 Definição 

“O pavimento intertravado é composto por peças de concreto, assentadas 

sobre camada de areia e travadas entre si por contenção lateral” ABCP (2010). 

A NBR 15953:2011 determina pavimento intertravado como: 

Pavimento flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou 
base e sub-base), seguida por camada de revestimento constituída de peças 
de concreto sobrepostas em uma camada de assentamento de cujas juntas 
entre as peças são preenchidas por material de rejuntamento e o 
intertravamento do sistema e proporcionado pela contenção. 
 

A qualidade e dimensões das peças pré-moldadas de concreto são uniformes 

por serem pré-fabricadas e obedecerem aos controles necessários. Além disso, a 

fabricação dispõe de cores, formas, texturas das peças e padrões de assentamento 

variados (BITTENCOURT,2012 p.9). 

Atualmente a utilização das PPC vai além de passeios de pedestres e pátios 

de estacionamento. Tornaram-se altamente recomendadas como as mais adequadas 

a pavimentação de ruas e rodovias em locais de atuação de cargas comerciais. 

(MEDINA; MOTTA, 2015, pg. 423 e 426). 

2.3.3 Peças Pré-Moldadas de Concreto (PPC) 

As peças pré-moldadas de concreto variam de espessura e devem obedecer 

a uma resistência à compressão de no mínimo 35 MPa cada (NBR 9781:2013): 

 Peças de 6 cm são usadas para tráfego leve, em áreas de circulação de 

pedestres; 

 Peças de 8 cm são usadas para tráfegos mais intensos;  

 Peças de 10 cm são usadas onde o tráfego é muito pesado; 

 As PPC podem ser fabricadas em vários modelos, alguns dos formatos 

são mais usuais.  
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FIGURA 5 - Formatos típicos das peças com intertravamento horizontal 

 

Fonte: Pavimento Intertravado de Concreto: Estudo Dos Elementos E Métodos De Dimensionamento 

(CRUZ, 2003, p.16). 

 

Não se entrou em um consenso direcionando o melhor modelo, portando o 

requisito estabelecido para que se determine o melhor modelo de bloco é o que 

apresente assentamento em combinação bidirecional. As figuras abaixo demonstram 

alguns dos formatos utilizados. 
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Fonte: Pavimento Intertravado de Concreto: Estudo Dos Elementos E Métodos De Dimensionamento 

(CRUZ, 2003, p.17). 

 

2.3.4 Estrutura do Pavimento Intertravado  

Este tipo de pavimento tem a sua estrutura formada por uma camada base, 

ou base e sub-base, com revestimento de peças de concreto e material de 

rejuntamento sobreposto em uma camada de assentamento. A camada de 

revestimento recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos, tráfego de 

pedestres e outras possíveis cargas. (ABCP, 2010). 

FIGURA 7 - Esquema de um perfil de um pavimento intertravado de peças 
de concreto 

 

Fonte: Mecânica dos Pavimentos – 3ª Edição – (MEDINA E Motta), p. 426 (2015). 

 

FIGURA 6 - Exemplos de peças de Intertravamento Vertical 
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A execução do pavimento ocorre por camadas, que são descritas como: 

 Leito: é o terreno natural, ou seja, superfície adquirida através de 

terraplenagem que abrange a estrutura ou obras de arte, greide e perfis 

transversais. (NBR 15953:2011); 

 Subleito: terreno de fundação, que recebe as cargas provindas do tráfego. 

(NBR 15953:2011); 

 Sub-base: camada de correção do subleito quando não se é possível 

construir o pavimento diretamente no leito regularizado por terraplenagem. 

(NBR 15953:2011); 

 Base: camada que tem por finalidade resistir e distribuir os esforços 

verticais advindas dos veículos (NBR 15953:2011). As camadas da base 

e sub-base geralmente tem uma composição granular, estabilizada com 

cimento compactado com rolo. 

 Areia de assentamento: superfície que auxilia para o assentamento da 

peça de concreto, com finalidade de regularizar a superfície para o 

assentamento das peças e harmonizar a tolerância dada as dimensões de 

fabricação. Auxilia no preenchimento nas partes mais baixas das juntas, e 

evita a propagação de fissuras da base. Nesta camada é recomendada 

uma espessura de areia de 3 a 4 cm, após a compactação das peças 

(BITTENCOURT, 2012, p.11). 

 Camada de rolamento: auxilia na capacidade estrutural do pavimento tem 

função de resistir à abrasão que o tráfego causa e o intemperismo. As 

peças devem ter dimensões uniformes, as pequenas juntas são seladas 

com areia e recebe uma compactação correta em todo o conjunto 

(BITTENCOURT, 2012, p.11), além de manter a camada da base com 

baixo nível de umidade. 

 Areia de rejunte: preenchimento das juntas com areia média, podendo 

variar de 3 mm até 10 mm, dependendo da necessidade no pavimento. 

Usada para selagem das juntas, que tem por função, diminuir as deflexões 

e aumentar a resistência do revestimento (BITTENCOURT, 2012, p.11).  

 Contenção lateral: tem a finalidade de travamento da estrutura de 

rolamento com aplicação de material rígido e apoiado na camada da base. 

Deve ser construída uma base de contenção lateral circundando as caixas 
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de inspeção, postes, jardim para impedir deslocamento lateral das peças 

(BITTENCOURT, 2012, p.11). 

 

FIGURA 8 -  Confinamento 
externo (meio fio) 

FIGURA 9 -  Confinamentos 
internos 

 
Fonte: Pavimento Intertravado – Práticas Recomendadas – Modificado, (ABCP, SEM DADOS DO 

ANO) 

 

2.3.5 Execução de Pavimento Intertravado 

O DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, utiliza para o 

dimensionamento estrutural do pavimento intertravado o mesmo método de 

dimensionamento para pavimento flexível, elaborado pelo engenheiro Murilo Lopes 

de Souza (1981), sendo este método baseado na metodologia da USACE (United 

States Army Corps of Engineers). (Medina; Motta, 2015, p.338). 

A preparação do Subleito, Sub-base e base exigem alguns requisitos 

mínimos.  

Para o Subleito de acordo com a NBR 12307:1991 é necessário atender aos 

seguintes requisitos: 

 CBR ≥ 2%; 

 Expansão volumétrica ≤ 2%; 
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 Remoção de plantas e raízes; 

 Lençol freático inferior a 1,50m; 

 Declividade mínima 2%; 

 Em caso de reforço do subleito ver NBR 12752:2002. 

Para a Base e Sub-base é necessário verificar as seguintes normatizações: 

 NBR 11803:1991 para Brita Graduada Tratada com Cimento; 

 NBR 11804:1991 para Materiais Estabilizados Granulometricamente; 

 NBR 11805:1991 para Solo-brita; 

 NBR 11806:1991 para Brita Graduada; 

 NBR 11798:2012 para Solo-cimento; 

 NBR 15115:2004 para Agregado Reciclado. 

Segundo Diniz (2013, p. 2) O procedimento de execução de um pavimento 

intertravado, ocorre em etapas conforme abaixo:  

1. Nivelamento da base: após solo regularizado e compactado, faz-se 

nivelamento inicial com bica corrida (granulometria com variações entre 

2,16 mm a 50,0 mm) em toda área, espalhando-as com enxada para 

melhorar o nivelamento; 

2. Referência e caimento: fazer medições tirando os pontos de referência 

(utiliza-se o próprio bloco) observando os caimentos necessários (mínimo 

2%); 

3. Espalhamento de pedrisco: espalha-se o pedrisco com uma enxada, 

utilizando-a para fazer o sarrafeamento do pedrisco; 

4. Colocação de peças: inicia-se pelo bloqueio (guia, muro ou outro tipo de 

contenção), utilizando linha de pedreiro para manter o nivelamento. 

Seguindo com os encaixes dos blocos. Para tráfego de automóveis o 

encaixe mais indicado é o “espinha de peixe”, devido ao “tempo de contato 

das rodas com as juntas ser menor, o que reduz a tendência de 

"escorregamento" das peças. Com isso se obtém maior durabilidade do 

pavimento” (FARIA, 2011, p1). 
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Fonte: Revista online Equipe de Obra – Pini. pini.com.br/construcao-reforma/40/pavimento-

intertravado-236319-1.aspx (acesso em 25/02/2017). 

 

5. Arremates: fazem-se arremates quando chegar a outro ponto de contenção, 

marcando a peça com lápis, cortando-a logo em seguida com uma 

guilhotina; 

6. Encaixe: encaixar o bloco cortado com cabo de marreta; 

7. Rejuntamento: o rejuntamento é feito com areia média lavada, jogando em 

cima do pavimento e espalhando com uma vassoura para preencher todos 

os espaços entre os blocos; 

8. Compactação: utilizar um rolo compactador, em movimentos vai e vem, para 

fazer o travamento do piso. Após, já está liberado para receber o tráfego de 

veículos. 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Arranjo tipo Espinha de Peixe 
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FIGURA 11 - Demonstrativo do funcionamento da espessura do pavimento 
intertravado 

 

Fonte: Pavimento Intertravado – Como executar bem: Alexsander Maschio (CONCRESPAÇO – 
RODADA DE CONHECIMENTO, 2015, p.11). 

 

Se houver a necessidade de execução de contenções (inclinação superior a 

8%) à mesma deverá ser executada antes da camada de revestimento (paver) e 

obedecer rigorosamente cota de níveis e alinhamentos definidos em projeto. 

O pavimento intertravado convencional não é permeável, porém as juntas de 

assentamento são preenchidas com material permeável (areia) permitindo a infiltração 

de água. A água infiltrada é absorvida pelo subleito, entretanto absorver 100% dessa 

infiltração só é possível em terrenos arenosos. Em casos onde o sistema não 

consegue absorver 100% das águas é importante à execução de um sistema de 

drenagem convencional para auxiliar a captação das águas evitando assim o acumulo 

na pista. 

2.3.6 Intertravamento 

O intertravamento é a “capacidade das peças de concreto de resistirem aos 

deslocamentos individuais, sejam eles verticais, de rotação ou giração, em relação as 

peças adjacentes.” (NBR 15953:2011). Segundo ABCP (2010), este método é 

indispensável para o desempenho e durabilidade do pavimento. Duas condições são 

essenciais para o intertravamento: contenção lateral e junta preenchida com areia. A 

contenção lateral impede o deslocamento lateral dos blocos, na camada de rolamento 

e o preenchimento com areia permite a transferência de esforços entre os blocos de 

concreto, fazendo com que eles trabalhem juntos.    
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MEDINA; MOTTA (2015, p.426) afirma que através de confinamento lateral e 

com a areia nas juntas, obtém-se o intertravamento das peças e tem por objetivo evitar 

o deslocamento das peças quando estiverem sob a ação de cargas.  

No revestimento de blocos intertravados o comportamento mecânico será 

rígido ou flexível, depende se tem a presença ou não da camada tratada com cimento 

(BALBO 2007, p.61). 

A NBR 15953:2011 define os tipos de intertravamento como: 

● Intertravamento vertical: resistência aos esforços de cisalhamento; 

● Intertravamento horizontal: resistência aos esforços advindos por força de 

aceleração e frenagem das cargas;  

● Intertravamento giracional: resistência aos esforços pontuais no eixo da peça; 

● Intertravamento rotacional: resistência a esforços perpendiculares excêntricos 

aos eixos das peças. 

FIGURA 12 - Demonstrativo de funcionamento do intertravamento 

 
Fonte: Manual de Pavimento Intertravado: Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2010, 

p.10). 

 

2.3.7 Características dos Blocos Intertravados de Concreto 

Conforme Fioreti (2007, p.44), utilizando blocos de concreto de qualidade com 

a execução de projeto de sub-base conveniente com as necessidades da carga e 

realizando procedimentos de assentamento adequados, o pavimento pode durar até 

25 anos. 

Os blocos de pavimento intertravado maciços permitem pavimentar uma 

superfície e dar a ela a facilidade de remover os blocos de concreto para realizar 

procedimentos de reparos em redes subterrâneas de água e esgoto na área afetada 

e recalques na infraestrutura sem deixar marcas visíveis. Como é um material pré-
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fabricado, chega à obra pronto para aplicação, assim, após a conclusão, o tráfego 

pode ser liberado, pois não à necessidade de tempo de cura.  

Os blocos também podem ser reutilizados. Esse material destaca-se também 

pela sua efetividade ambiental, visto que é possível a utilização de material reciclado 

em sua composição. 

Diniz (2013, p.1) aponta como vantagens da utilização da PPC na 

pavimentação, a capacidade de drenagem, pois são assentados diretamente sobre o 

solo ou areia, permitindo assim a infiltração de água de chuva evitando que a água se 

direcione para bueiros, galerias e córregos, visto que o solo por ser permeável absorve 

boa parte da água.  

A patologia mais frequente nesse tipo de pavimento é o afundamento nas 

trilhas de roda. Nessas depressões há infiltração da água das chuvas comprometendo 

o intertravamento das peças causando irregularidades superficiais afetando a 

segurança e o conforto, porém a reparação das áreas comprometidas é manual e 

relativamente fácil. Para efeito de dimensionamento o processo assemelha-se muito 

ao dimensionamento de pavimento flexível. MEDINA; MOTTA (2015, pgs. 423 e 426) 

Segundo Ary (2007, p.10) o pavimento intertravado tem vantagens como:  

 Possibilidade de ser montado e desmontado; 

 Opção de mão de obra local, sem a necessidade de especializações;  

 Não tem a necessidade de mobilizar grandes equipamentos; 

 Dispõe de grande variação de desenhos na distribuição dos blocos; 

 Blocos pré-moldados de concreto apresentam uma grande variação de 

cores; 

 Em blocos de cores claras tem baixa retenção de calor, diminuindo as altas 

temperaturas; 

 Muito utilizado na área paisagística. 

2.3.8 Materiais Utilizados na Fabricação 

Para fabricação da PPC são utilizados: cimento Portland, agregados miúdos 

e graúdos, água, e opcionalmente a adição de pigmentos e aditivos químicos e 

minerais segundo a NBR 9781:2013. 
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Quanto ao cimento Portland, a NBR 9781:2013 descreve que pode ser usado 

qualquer tipo de classe de cimento para fabricação das peças, devendo respeitar as 

normas. Os cimentos Votoran, indicam os cimentos CP I 40, CP V ARI, CP V ARI RS 

e CP V ARI ULTRA que atendem as normas e são ideais para a fabricação de blocos 

de concreto, oferecendo maiores resistências. 

O agregado graúdo e miúdo podem ser industriais, naturais ou reciclados, 

para a fabricação das peças. O agregado graúdo deve ser com a brita 0 ou 1, para 

uma melhor aderência ao cimento, no agregado miúdo geralmente são utilizadas 

areias médias com módulo de finura entre 2,20 e 3,2, que evitam a compactação 

causada pela interferência entre partículas. Os agregados devem atender os 

requisitos da NBR 7211:2009.  

O agregado proveniente do beneficiamento de resíduos de construção ou 

demolição de obras civis deve seguir a regulamentação da NBR 15116:2004. 

Segundo as NBR 9781:2013 a água de amassamento deve obedecer aos 

requisitos da NBR 15900:2009. Os pigmentos devem atender a ASTM C 979/C 979M 

e ser de base inorgânica. Para a adição de aditivos deve se seguir a NBR 11768:2011. 

 A dosagem busca atingir valores que atendam aos critérios estabelecidos por 

norma (NBR 9781:2013). Para peças pré-moldadas de concreto a dosagem 

empregada baseia-se em testes e ajustes nas proporções de cada material, 

principalmente por se tratar de material reciclado, visando não só atingir valores de 

referência normativo como também um bom acabamento superficial. 

Alguns métodos de dosagem são descritos na literatura, onde apresentam 

difusão quanto ao seu conhecimento. Baseando-se no traço de Simiele (2010, p70 a 

74), que realizou ensaios com diferentes porcentagens de agregados reciclados tendo 

como objetivo o uso do agregado miúdo 100% reciclado e atingir a resistência à 

compressão axial de 35 MPa. Com base nos resultados adotou como estudo o traço 

1:4 que apresentou o melhor desempenho.  

2.3.9 Fabricação das Peças 

A fabricação das peças pré-moldadas pode ser realizada de forma manual e 

mecânica atendendo às especificações da NBR 9781:2013. 

Segundo BITTENCOURT (2012, p.22), na produção manual se tem: 
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 Peças viradas: são peças com superfície lisa, moldadas com concreto 

plástico em formas conjuntas ou individuais, o adensamento é feito em 

mesa vibratória, logo após a moldagem, em uma base plana e 

impermeável as peças são retiradas da forma. 

 Peças dormidas: o procedimento de moldagem é o mesmo das peças 

viradas, porém é usado concreto comum com desmoldagem realizada no 

dia seguinte do concreto endurecido. 

Na produção mecânica as peças de concreto são produzidas industrialmente 

com uso de concreto seco, é utilizado vibroprensas hidráulicas ou mecânicas na 

compactação das peças. Este método aumenta a resistência mecânica das peças e a 

durabilidade e caracteriza-se pela alta produção e alto controle tecnológico. 

Conforme BITTENCOURT (2012, p.23), desde a década de 1970, vários tipos 

de vibroprensas têm sido criadas em todo o mundo, a classificação inicial dos 

equipamentos, caracteriza pelo processo de desmoldagem, que são: 

  Vibroprensa tipo poedeira; 

  Vibroprensa com desmoldagem sobre paletes; 

  Vibroprensa com desmoldagem de multicamada 30.  

FIGURA 13 - Apresenta as principais partes de uma vibroprensa 

 

 

Fonte: Contribuição para dosagem e produção de peças de concreto para pavimentação (OLIVEIRA, 

2004, p.28). 
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2.3.10 Requisitos Técnicos 

As peças pré-moldadas de concreto devem apresentar alguns requisitos 

técnicos para serem usadas no pavimento intertravado. 

A norma brasileira NBR 9781:2013 especifica as dimensões e tolerâncias das 

peças de concreto, como a medida nominal do comprimento, que não deve 

ultrapassar 250 mm, a área em que a peça sofre a aplicação da carga no ensaio de 

resistência à compressão, deve ter uma largura mínima de 100 mm, abaixo disso, 

sofre alguns requisitos na aplicação. A medida nominal da espessura deve ser de no 

mínimo 60 mm, com acréscimos múltiplos de 20 mm. O índice de forma (IF – relação 

entre a maior e menor dimensão da forma) deve ser menor ou igual a 4, das peças de 

concreto usadas em vias de tráfego ou em pisos de armazenamento. 

A tolerância dimensional deve seguir o Quadro 1: 

QUADRO 1 – Tolerâncias dimensionais das peças de concreto 

 

Fonte: ABNT – NBR 9781:2013, p.5. 

 

O chanfro nas peças de concreto é usado conforme a capacidade estrutural, 

o conforto de rolamento e os aspectos construtivos. As peças devem apresentar 

chanfro na projeção horizontal e vertical, com no mínimo 3 mm e no máximo 6 mm, 

como mostra a Figura 14. Em casos específicos as peças podem ser fabricadas sem 

chanfro (NBR 9781:2013).  
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FIGURA 14 - Chanfro de uma peça de concreto 

 

Fonte: ABNT – NBR 9781:2013, p.5. 

As arestas devem ser regulares em todas as faces, o ângulo de inclinação das 

peças deve ser igual a 90°. Na inspeção visual as peças de concreto não devem 

apresentar rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, como também apresentar 

aspecto homogêneo. A absorção de água nas amostras de concreto deve ser com 

valor médio ≤ 6%, sendo que, nenhuma amostra deve apresentar valor de absorção 

maior que 7%.  (NBR 9781:2013). 

A NBR 9781:2013 determina que a resistência característica à compressão 

(fck) aos 28 dias seja ≥ 35 MPa para solicitação de tráfego de pedestres, veículos 

leves e veículos comerciais de linha. Em vias de tráfego de veículos especiais e com 

solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados tenha fck ≥ 50 MPa 

em 28 dias. A determinação da resistência de abrasão é facultativa, quando indicada 

deve atender as especificações de cavidade máxima.  

 Para realização de cada ensaio, deve ser usada uma quantia mínima 

de peças de concreto, conforme Quadro 2.  
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QUADRO 2 – Número de amostragem para ensaio 

  

Fonte: ABNT – NBR 9781:2013, p.8 (Modificado). 

 

2.3.11 Material Reciclado 

A construção civil é uma atividade que causa impactos relevantes ao meio 

ambiente na questão ambiental devido a extração, exploração, ocupação de áreas, 

geração de resíduos como entulhos, demolições, e/ou manutenções. 

A geração de resíduos sólidos é considerada a atividade mais crítica. Muitas 

vezes esses resíduos são depositados em lugares impróprios causando problemas 

inclusive de saneamento nas cidades urbanas.  

FIGURA 15 - Destino inadequado de resíduos sólidos da construção civil 

 

Fonte: RECICLAGEM DE RESIDUOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, USIPAR Recicla Para 

Construção Civil, Produção Eco Idéias. 
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A Resolução CONAMA nº 307/2002, visando minimizar o impacto ambiental 

de geração de resíduos sólidos, estabelece algumas diretrizes quanto a geração, 

destinação e prazo de deposição destes resíduos, colocando como total 

responsabilidade nos geradores, orientando os Municípios e Distrito Federal quanto a 

implantação de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. 

No art. 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002, classificam-se os resíduos da 

construção civil da seguinte forma: 

 Classe A – resíduos de construção civil reutilizáveis e/ou recicláveis 

possíveis de uso como agregados; 

 Classe B – são resíduos recicláveis que tem outras destinações: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 Classe C – resíduos que ainda não se tem tecnologia ou aplicações 

economicamente viáveis para seu uso como reciclado; 

 Classe D – são resíduos perigosos como tintas, solventes, óleos e outros 

e aqueles contaminados em áreas radiológicas, indústrias e outros. 

O art. 10º da Resolução CONAMA 301/2002 estabelece que os resíduos 

gerados classificados com Classe A “deverão ser reutilizados ou reciclados na forma 

de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos de construção civil, 

sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura”. 

Deste modo há uma grande preocupação dos geradores quanto ao 

reaproveitamento dos resíduos mediante prazos que foram estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 302/2002, o qual determina, conforme art. 13º, um prazo 

máximo de dezoito meses para que os Municípios e o Distrito Federal cessem a 

disposição de resíduos domiciliares e em áreas de bota-fora, após implementação de 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil estabelecido no art. 12 

da referida resolução. 

Em Curitiba-PR, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil é composto pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e pelo Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

o qual classifica os geradores conforme volume de resíduos gerados, ou seja, 
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pequenos geradores são os que geram a quantidade máxima 2.500 litros (2,5 m³) num 

intervalo não inferior a 2 meses orientando a separar os de Classe A dos de Classe 

C, e encaminhar aos locais de recebimento designado pelo município. (Sinduscon-

PR). 

Ainda no município de Curitiba-PR, o Projeto de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil deverá ser apresentado pelos empreendedores de obras que 

excedam 600 m² de área construída ou 100 m² de área de demolição, sendo este 

liberado após aprovação para obter o licenciamento ambiental da obra ou alvará de 

construção, reforma, ampliação ou demolição. (Sinduscon-PR). 

   Os resíduos de construção civil possíveis para reutilização como agregados, 

conforme classificado como Classe A na Resolução CONAMA 307/2002, são: 

● 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, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de 
obras; 

 

Diante desse cenário, os geradores de resíduos sólidos de construção 

buscam formas de reaproveitar os resíduos nas construções de pavimentação 

utilizando como agregados como base e sub-base, e também na mistura de concreto 

observando as propriedades mecânicas mediante resultados obtidos através de 

ensaios na utilização de corpos de prova. Com a utilização dos resíduos de construção 

civil em obras, é possível reduzir consideravelmente o impacto ambiental como 

também o acúmulo de lixo em bota-fora.  

2.3.12 Caracterização de Agregados Reciclados 

A reciclagem dos agregados de acordo com a classificação não garante uma 

granulometria correta e o material não está isento de impurezas. Por isso, o material 

deve ser usado para finalidades específicas, que não abrangem altas resistências. A 

granulometria dos materiais se enquadra dentro de alguns limites, por seu 

peneiramento ser abrangente na classificação de cada produto. A contaminação do 

material contém limite máximo de tolerância para que o material não tenha uma 

elevada perda na resistência.  
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FIGURA 16 – Peneiramento do material em usina de reciclagem 

 

Fonte: RECICLAGEM DE RESIDUOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, USIPAR Recicla Para 

Construção Civil, Produção Eco Idéias. 

A realização de ensaios garante a qualidade do agregado, a durabilidade do 

concreto e estabelece a classificação do material, contribuindo para a melhor 

utilização deste. 

Composto de inúmeros materiais usados na construção civil e processado em 

britadores, o agregado resulta em um material com vários aspectos na textura 

superficial, podendo variar entre lisa, áspera e celular, onde se diferenciam na 

absorção de água.   

Os agregados reciclados possuem formas mais angulares aos agregados 

naturais, influenciando no volume total da mistura com o concreto. Os agregados 

miúdos que passam pelo processo de britagem geralmente apresentam formas 

maiores do que as definidas para uso, prejudicando na trabalhabilidade da peça 

concretada. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

 As PPC´s foram produzidas com materiais para construção civil composto por 

cimento, agregados miúdos e graúdos, água e aditivo. Para os ensaios foram 

utilizados produtos químicos e na moldagem foram empregados uso de equipamentos 

e ferramentas manuais. 

A seguir serão apresentadas as características desses materiais. 

3.1.1 Cimento 

O cimento utilizado para a confecção das PPC’s do tipo Portland CP V ARI 

(Alta Resistência Inicial - NBR 5733:1991), aceito pelas Especificações de Serviço de 

Pavimento Rígido – Base e Revestimentos (PMC-ES 039/99) foi doado pela empresa 

BBL Engenharia, localizada em Curitiba. 

Este tipo de cimento é usado em obras com meios agressivos, mais 

empregados na fabricação de pisos de concreto. Segundo NBR 7215:1996 a 

resistência com 1 dia deve ser maior ou igual a 14 MPa, com 3 dias deve ser maior 

ou igual a 24 MPa e aos 7 dias deve ser maior ou igual a 34 MPa. Para a confecção 

das PPC’s por equipamento de vibroprensa a desforma é imediata necessitando de 

alta reatividade inicial. O Cimento Portland CP V ARI possibilita alcançar níveis de 

resistência mecânica bastante elevada com menos de 24 horas. 

3.1.2 Agregado Convencional 

Os agregados (graúdo e miúdo) convencionais doados pela HiperBlock Bloco 

e Paver, localizada em Campina, São José dos Pinhais – PR, sendo estes materiais 

de uso e consumo da própria empresa para fabricação de PPC’s, estando assim em 

conformidade aos requisitos da NBR 7211:2009 quanto as suas especificações. 

3.1.3 Agregado Reciclado 

O agregado reciclado de resíduos sólidos da construção civil foi fornecido pela 

USIPAR - Usina de Processamento de Resíduos da Construção Civil, situada em 

Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. 

O material classificado como residual de Classe A, isto é, dentro dos limites 

máximos de contaminação, são resíduos de concreto, componentes cerâmicos, 

rochas, estruturas pré-moldadas, pedras e areias naturais que são separados de 
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acordo com a sua classificação, triturados e transformados em areia, brita, pedrisco e 

rachão. 

Para a composição das peças pré-moldadas de concreto foram selecionados 

os seguintes tipos de agregados: 

 Agregado graúdo: proveniente do processo de britagem de material 

reciclável, reduzido a tamanho compatível com a brita 0; 

 Agregado miúdo: proveniente do processo de britagem de material 

reciclável, reduzido à classificação de areia média com módulos de finura 

variando entre 2,5 e 3,2. 

3.1.4 Água 

Utilizou-se água potável, isenta de substâncias que poderiam causar reações 

de hidratação do cimento alterando o desempenho da peça. 

A quantidade de água utilizada foi na proporção necessária para que a mistura 

apresentasse um aspecto “farofa” de consistência seca, sendo compatível com o 

método vibroprensado e contribuindo para a desforma das peças. 

3.1.5 Aditivo 

O aditivo utilizado foi CQ Press Mix, plastificante para bloco de concreto seco, 

isentos de cloretos, que tem por finalidade aumentar a resistência ou melhorar 

significativamente o acabamento das peças e a impermeabilidade. Diluído 

diretamente na água de amassamento contribuiu para a redução de água e aumento 

da plasticidade do material. 

3.1.6 Produtos Químicos 

Para fins de ensaios em atendimento às NBR NM 46:2003 e NBR 15116:2004 

foram utilizados os seguintes produtos químicos: 

 Detergente biodegradável (material umectante) 

 Cloreto de zinco (líquido denso).    

A moldagem foi realizada com uso de equipamentos e ferramentas manuais 

relacionados abaixo: 
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3.1.7 Equipamentos 

3.1.7.1 Máquina Vibroprensa 

O equipamento utilizado na fabricação das peças foi a Vibroprensa MBP-4 

automática com processo simultâneo de vibração e compressão da Menegotti, que 

fabrica 12 peças por ciclo de prensagem, podendo as peças variar de tamanho, 

conforme descrito no item 3.1.9 e formato de acordo com os moldes apresentados na 

Figura 6. Utiliza o sistema CLP (Controlador Lógico Programável), com sensor de 

umidade para dosagem de água e aditivo, totalmente automatizada podendo ou não 

ser operada manualmente. 

3.1.7.2 Balança Digital de Precisão  

Para determinação da quantidade de agregados separados para ensaios 

granulométricos e dosagem do traço, foi utilizada uma balança digital com capacidade 

de até de 15 kg e precisão de 0,1% da massa da amostra. 

3.1.7.3 Mesa Vibratória para Peneiras 

Para os ensaios granulométricos de agregados miúdos foram utilizados mesa 

vibratória para granulometria com 06 peneiras redondas com malha de diferentes 

diâmetros que auxiliam na identificação do tamanho dos grãos.  

3.1.7.4 Estufa 

Para secagem dos agregados na determinação dos ensaios foi utilizado 

estufa de secagem de amostras, submetendo o material à uma temperatura de 105ºC 

para retirada total da umidade. 

3.1.7.5 Prensa de Rompimento 

Para os ensaios de resistência a compressão as PPC’s foram submetidos à 

carga de ruptura produzida por prensa de rompimento de compressão simples para 

pavers. 

3.1.7.6 Câmara úmida  

Compartimento fechado, climatizado e termicamente isolado com a finalidade 

de impedir a perda da umidade dos corpos de prova no período de cura até a 

transferência para o tanque de imersão. 
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3.1.7.7 Tanque de Imersão 

Tanque que contém água+cal para imersão das peças de concreto pelo 

período de 24 horas antes de realizar o ensaio de rompimento ou de absorção.  

3.1.8 Ferramentas Manuais 

Devido ao pouco volume de argamassa necessário para fabricação das 

PPC’s, foi optado fazer a mistura de forma manual, utilizando as seguintes 

ferramentas: 

3.1.8.1 Para ensaios 

 Peneiras; 

 Tubo de ensaio béquer; 

 Tubo graduado; 

 Bandejas Metálicas; 

 Escova, Pincel e toalha de absorção; 

3.1.8.2 Para mistura  

 Carrinho de mão; 

 Pá; 

 Enxada; 

 Balde para dosagem; 

 Dosador para aditivo e água; 

 Pallets  

 Lona 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Coleta do Material Reciclado 

A coleta dos agregados reciclados de Classe A foi realizada na usina de 

acordo com a NBR 15116:2004. A porção obtida foi coletada como amostra de campo 

reduzida, utilizada em ensaios laboratoriais. Foram coletados aproximadamente 80 kg 

de agregado graúdo e miúdo. O material visualmente apresentava baixo grau de 

umidade. 

3.2.2 Ensaios de Caracterização dos Agregados Reciclados  

 Para a realização dos ensaios seguiu-se a NBR 15116:2004 - Agregados 

reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil - Utilização em pavimentação e 
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preparo de concreto sem função estrutural, que define a composição do agregado e 

atende à Resolução CONAMA 307.  

3.2.2.1 Determinação da composição do agregado 

Para determinação da composição do agregado graúdo, foi seguido os 

procedimentos estabelecidos pela NBR 15116:2004: 

 Lavado aproximadamente 4 kg da amostra em água corrente, utilizando 

uma peneira de malha 4,8 mm; 

 Secado a amostra em estufa e deixado resfriar até atingir a temperatura 

ambiente; 

 Determinado a massa total, com aproximação de 0,1 g; 

 Separado cada fragmento da amostra, conforme os critérios da norma; 

 Pesado as massas com aproximação de 0,1 g para determinar a 

porcentagem de cada grupo encontrado totalizando em 100%. 

FIGURA 17 - Classificação dos Agregados 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Os agregados miúdos foram definidos com o uso de líquido denso (cloreto de 

zinco), que determina a porcentagem de fragmentos não minerais presentes neste 

agregado, de acordo com os seguintes passos seguindo a NBR 15116:2004: 

 Realizado a secagem da amostra de 200 g e deixado resfriar em 

temperatura ambiente. 

 Utilizado peneira com abertura de malha 0,300 mm, para o peneiramento 

do material, até que não passasse mais de 1% da massa retida no período 

de 1 min. Após, foi determinado a massa específica do material retido, com 

aproximação de 0,1 g; 
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 Com o uso de um béquer, preparou-se a solução aquosa de líquido denso 

e colocada a amostra, agitado a composição e retirado as partículas 

flutuantes; 

 O material flutuante retirado passou por um processo de lavagem, para 

remoção do líquido denso e, por fim, realizado a secagem para obtenção 

da massa do material. 

3.2.2.2 Determinação da composição granulométrica 

Para determinar a composição e granulometria dos agregados foram 

realizados os ensaios estabelecidos pela NBR 7211:2009 que emprega requisitos da 

NBR NM 248:2003 Agregados - Determinação da Composição Granulométrica. A 

norma determina o conjunto de peneiras (Quadro 3) com abertura nominal que 

corresponde à distribuição granulométrica do agregado em mm e da malha nominal 

que apresenta a porcentagem retida menor ou igual a 5%, conforme as normas da 

NM-ISO 3310-1 ou 2. 

QUADRO 3 – Série de Peneiras 

 

Fonte – NBR NM 248:2003. 

 

No ensaio, para agregado graúdo e miúdo, foram separadas as peneiras em 

série conforme o Quadro 03, realizado o peneiramento com agitação manual conforme 
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especificações da norma e a pesagem do material retido em cada peneira, para 

determinação dos cálculos. Conforme a norma NBR NM 248:2003 foram ensaiadas 

duas amostras e adotado a média dos resultados para fins de análise granulométrica 

definindo o módulo de finura e diâmetro máximo dos agregados.  

FIGURA 18 - Processo de Peneiramento dos Agregados 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

3.2.2.3 Determinação da massa específica, massa aparente e absorção de água no 

agregado 

Na determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção 

de água no agregado graúdo seguiram-se as especificações da NBR NM 53:2009, 

eliminando todos os materiais passantes na peneira 4,75 mm, com a amostra seca, 

realizando os seguintes procedimentos:  

 Lavado o material removendo o pó e outros materiais superficiais; 

 Realizado a secagem da amostra; 

 Pesado a amostra seca e submergindo-a em água por 24 horas; 

 Realizado a pesagem da amostra com a superfície dos agregados úmida 

e submergida em água; 
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 Realizado a secagem da amostra novamente, para a pesagem com o 

agregado graúdo seco.  

Segundo a NBR NM 53:2009, quando o material passante pela peneira 4,75 

mm for maior que 2%, deve ser realizado ensaios conforme as especificações da NBR 

NM 52:2009, portanto, foram realizados ensaios no agregado graúdo retido na peneira 

2,36 mm que apresentou uma porcentagem maior. 

Na determinação da massa específica, massa específica aparente e do 

agregado miúdo seguiram-se as especificações da NBR NM 52:2009 e para 

determinar a absorção de água no agregado miúdo seguiu-se a NBR NM 30:2001:  

 Foi separada 1 kg de cada amostra, sendo duas amostras de agregado 

miúdo e uma amostra de agregado graúdo (retido na peneira 2,38 mm). As 

amostras foram deixadas em repouso na água por 24 horas. Após esse 

período foram estendidas sobre uma superfície plana e submetida a uma 

suave corrente de ar para que os agregados não ficassem fortemente 

aderidos entre si; 

 Os agregados foram comprimidos em um molde, por compactação 

superficial com 25 golpes suaves, repetindo o procedimento até o momento 

em que, ao erguer o molde, a amostra desmoronou; 

 Realizado a pesagem desta amostra, colocada em um recipiente de vidro 

e adicionada água, deixando em repouso por 1 hora e posteriormente 

completado a água até a medida indicada na norma e repetido o 

procedimento de pesagem; 

 Secado esse material em estufa e pesado novamente. 

3.2.2.4 Determinação do material fino que passa através da peneira 75 m, por 

lavagem. 

Para este método seguiu-se a NBR NM 46:2003 - Agregados - Determinação 

do material fino que passa através da peneira 75 m, por lavagem. Foi realizado 

ensaio somente no agregado miúdo, pois para o agregado graúdo não houve 

necessidade pois a quantidade obtida não apresentou relevância. 

A NBR NM 46:2003 determina, através da lavagem do agregado, a 

quantidade de material mais fino que passa pela malha da peneira de 75 m e 
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partículas de argila e outros materiais que se dispersam na lavagem, como também 

os materiais solúveis em água que são removidos do agregado durante o ensaio. 

Foram realizados os seguintes procedimentos: 

 Secado a amostra de ensaio e determinado a massa; 

 Colocado a amostra seca no recipiente e adicionado água até cobri-la; 

 Agitado a amostra vigorosamente até separar completamente todas as 

partículas mais finas que 75 m e retirado a água. Esse procedimento foi 

realizado até a água apresentar-se clara; 

 Realizado a secagem do material em estufa; 

O mesmo procedimento foi realizado em uma nova amostra, onde na lavagem 

foi adicionado material umectante, conforme especificado pela NBR NM 46:2003. 

3.2.3 Dosagem 

 Utilizado o traço de 1:4 usado por Simiele (2010, p70 a 74) em estudo com 

agregados reciclados como referência, foram estabelecidas novas dosagens para 

realizar ensaios com a substituição dos agregados convencionais para os agregados 

reciclados, com o objetivo de alcançar a maior porcentagem de agregado graúdo e 

miúdo reciclado. Sendo assim, as porcentagens dos agregados variaram para se 

tentar obter o melhor desempenho no traço. (Quadro 4) 

QUADRO 4 – Dosagem de Traço para Ensaio 

 

 

3.2.3.1 Teor de Argamassa 

O teor de argamassa para os traços em estudo é no valor de 0,60 com a 

utilização dos agregados miúdos na mesma proporção do agregado graúdo para 

melhorar as condições de trabalhabilidade da argamassa, preenchimento dos vazios 

e redução da permeabilidade.  

 DOSAGEM PARA ENSAIO CIMENTO
RCC 

GRAÚDO
RCC 

MIÚDO
AGREGADO 

GRAÚDO
AGREGADO 

MIÚDO
A/C

ADITIVO 
PLASTIFICANTE

RCC  100% 1 2 2 0,5 0,03
RCC 50% 1 1 1 1 1 0,5 0,03
RCC 10% 1 0,2 0,2 1,8 1,8 0,5 0,03
RCC 10% GRAÚDO 1 0,2 1,8 2 0,5 0,03
RCC 10% MIÚDO 1 0,2 2 1,8 0,5 0,03
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3.2.4 Moldagem das PPC’s 

A fabricação das peças de concreto foi realizada em parceria com a 

Hiperblock Blocos e Pavers. 

A mistura dos materiais foi preparada manualmente conforme os traços 

preestabelecidos. Os procedimentos adotados foram:  

 Pesagem individual dos materiais; 

 Mistura dos componentes de forma manual em um carrinho de mão; 

 Adição de água com aditivo; 

 Mistura dos materiais até apresentar uma boa homogeneidade; (Figura 19 

e 20); 

 Lançamento manual da mistura na fôrma da vibroprensa (Figura 21); 

 Vibroprensagem da mistura pelo tempo de 8 segundos. Neste processo a 

própria máquina libera as peças moldadas sobre uma plataforma na 

esteira (Figura 21); 

 Transporte manual da plataforma com as peças para o pátio de cura 

(Figura 22); 

FIGURA 19 - Confecção manual do 
concreto para PPC – mistura agregados 

e cimentos 

FIGURA 20 - Confecção manual do 
concreto para PPC – material pronto 

para moldagem 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
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FIGURA 21 - Processo de Fabricação do Paver na Vibroprensa 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

FIGURA 22 - Pavers em Processo de Cura 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 
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3.2.5 Ensaios das PPC’s 

3.2.5.1 Dimensões 

A medição das dimensões foi realizada conforme a norma NBR 9781:2013 

que especifica que sejam verificadas as dimensões nominais de comprimento, largura 

e espessura das peças de concreto. 

3.2.5.2 Aspectos Gerais 

As peças de concreto foram analisadas quanto à presença de espaçadores 

de juntas devendo obrigatoriamente estar incorporado, presença de chanfro o qual 

não é obrigatório, arestas regulares em toda a peça e ângulo de inclinação igual a 90°. 

3.2.5.3 Resistência característica à compressão 

Para o rompimento foi realizado o capeamento da peça ainda em estado 

úmido e depois inserida na prensa entre as placas de compressão para que acomode 

todo o corpo de prova conforme especificações da norma NBR 5739:2007. Esse 

procedimento foi realizado aos 7, 14 e 28 dias de idade da peça. 

3.2.5.4 Determinação da absorção de água 

Foi removida todas as partículas soltas do corpo de prova antes de imergi-lo 

por 24h para pesagem em condições saturadas com superfície seca e repetir o 

procedimento de pesagem a cada 2h até atingir os parâmetros da massa saturada 

especificada na norma NBR 5739:2007. 

Para determinação da massa seca, os corpos de prova foram mantidos em 

estufa por 24h e depois pesados a cada 2h até atingirem os parâmetros especificados 

na norma NBR 5739:2007. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE MATERIAL DOS 

AGREGADOS RECICLADOS (NBR 15116:2004). 

4.1.1 Determinação da composição do agregado graúdo por análise visual (Anexo 

A). 

O ensaio tem por finalidade quantificar as propriedades dos fragmentos que 

compõem o agregado reciclado graúdo, Classe A destinado ao preparo de concreto 

sem função estrutural. 

As propriedades do material estudado enquadraram-se nas especificações do 

ARM (Agregado de Resíduo Misto), composto na sua fração de base de cimento 

Portland e rochas com menos de 90%. No Quadro 5 podemos observar que a amostra 

ensaiada não atendeu aos critérios do grupo 4. A norma especifica para fragmentos 

de materiais não-minerais um percentual de no máximo 2% e o valor encontrado foi o 

dobro do aceitável. 

QUADRO 5 – Composição dos agregados reciclados graúdos 

 

4.1.2 Determinação do percentual de materiais não-minerais dos agregados miúdos 

por líquidos densos (Anexo B). 

O método tem por finalidade estabelecer o percentual de fragmentos não-

minerais presente no agregado reciclado miúdo através do emprego de líquido 

densos. 

Conforme o Quadro 6 foi possível analisar que a amostra estudada 

apresentou um percentual de 2,5%, não se enquadrando no percentual de 2% 

estabelecido em norma. Portanto, o agregado miúdo reciclado não apresentou 

características satisfatórias para o preparo do concreto sem função estrutural. 

Peso
% da 

Amostra
% 

(G1 + G2)

Fragmentos de pasta de cimento endurecida 1 1589,3 40

Fragmentos constituídos por rocha 2 1898,4 47

Fragmentos de cerâmica branca ou vermelha 3 362,9 9

Fragmentos de materiais não-minerais
 de natureza orgânica

4 151,2 4

1) ARC G1 + G2 maior ou igual a 90% .
2) ARM G1 + G2 menor que 90% .

87,15

Especifícações / Grupo
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QUADRO 6 – Percentual de material não-mineral 

 

 

4.1.3 Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis (NBR 7218:2010) 

A norma estabelece um teor percentual aceitável de até 2%, em vista disso 

as características dos agregados graúdos e miúdos apresentados no Quadro 7 não 

se enquadram nas especificações, podendo comprometer a resistência da peça pré-

moldada em estudo. 

QUADRO 7 – Percentual do teor de argila em torrões e materiais friáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Determinação de cloretos e sulfatos solúveis (NBR 9917:2009). 

As reações químicas que envolvem os processos de deterioração do concreto 

estão relacionadas entre os agentes agressivos do ambiente e os constituintes da 

pasta de cimento. 

Segundo Bauer (2000, pg. 110) “O cloreto ataca o aço das armações de modo 

que a seção reta de uma barra pode crescer até 16 vezes o tamanho original, lascando 

Massa da 
 Amostra

 (g)

Massa Seca 
Retida

 (g)

Massa Seca Retida com 
a Escumadeira (g)

 Material
 Não-Mineral

 (%)

200 187,7 4,7 2,5

Peneira
Massa 
Inicial

 (g)

Massa após
Peneiramento 

(g)

%
 Parcial

%
Total 

9,5 1202,8 1196 0,6
6,36 2299,7 2247,9 2,3
4,75 992,2 979,3 1,3
2,36 500,3 492,6 1,5

Peneira
Massa 
Inicial

 (g)

Massa após
Peneiramento 

(g)

%
 Parcial

%
Total 

2,36 350,4 344,8 1,6
1,18 272,4 266,8 2,1
600 278,1 275,1 1,1
300 188,3 182,4 3,1

5,7

7,9

AGREGADO GRAÚDO

AGREGADO MIÚDO
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o concreto e expondo a armação, [...]”. Kulisch (2011, apud MEHTA; MONTEIRO, 

2008, pg. 49), menciona que os sulfatos são frequentemente encontrados em rochas, 

podendo estar presente recobrindo areia e pedregulhos. A presença desse mineral no 

composto do concreto oxida formando ácido sulfúrico e hidróxidos de ferro. A 

presença de ácido é prejudicial principalmente no ponto de vista de corrosão em 

concretos armados e protendidos. 

Portanto como a PPC não utiliza aço na sua estrutura, não se fez necessário 

a realização dos ensaios de teor de cloreto e sulfatos.  

4.2  CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO  

4.2.1 Agregado convencional 

Os dados dos ensaios referentes ao agregado convencional foram fornecidos 

pela HiperBlock, empresa colaboradora na realização da moldagem das PPC’s.  

Os resultados referentes a granulometria, material pulverulento e massa 

específica do agregado graúdo convencional apresentam-se dentro das 

especificações normativas, conforme o Quadro 8. 

QUADRO 8 – Granulometria do agregado graúdo 

 

 

retida acumulada
31,5 0,0 0,0
25 0,0 0,0
19 0,0 0,0

12,5 0,0 0,0
9,5 0,0 0,0
6,3 4,8 4,8

4,75 25,2 30,0
2,36 63,6 93,6
1,18 4,9 98,5

Fundo 1,5 100,0
Total 100,0

1,8
1,5
2,5

Peneiras (mm)
%

Módulo de finura
Material pulverulento (%)
Massa específica (kg/dm³)
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O agregado graúdo convencional caracterizou-se como granilha apresentando 

resultados abaixo dos parâmetros da curva granulométrica para brita 0. 

GRÁFICO 1 – Relação entre as granulometrias do agregado graúdo 

 

 

Os resultados referentes a granulometria, material pulverulento e massa 

específica do agregado miúdo convencional apresentam-se dentro das especificações 

normativas, conforme o Quadro 9. 

QUADRO 9 – Granulometria do agregado miúdo 
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O agregado miúdo convencional apresentou grande variação dentro dos limites 

da zona utilizável, como pode ser observado no Gráfico 2: 

GRÁFICO 2 – Relação entre as granulometrias do agregado miúdo 

 

 

4.2.2 Agregado reciclado 

4.2.2.1 Determinação da composição granulométrica do agregado (NBR 7211:2009) 

O ensaio de granulometria é usado para obter o tamanho e distribuição dos 

grãos dos agregados, definindo o módulo de finura (MF) que corresponde a soma das 

porcentagens retidas acumuladas em cada peneira e também a dimensão máxima 

característica.  

Com os resultados obtidos (Quadro 10), traçou-se a curva granulométrica do 

agregado graúdo para fins de análise visual do enquadramento dentro da faixa 

granulométrica no intervalo de 4,75 a 12,5 (Quadro 11). A curva granulométrica do 

material reciclado apresentou um desvio pontual na peneira de abertura 9,5 mm, 

porém encontra-se dentro da faixa erro - variação de no máximo 5% - aceitável pela 

norma. 

Observando visualmente os agregados apresentaram proporções irregulares 

devido ao processo de britagem empregado pela usina recicladora. As partículas 

lamelares com formatos alongados e achatados dificultam a coesão dos materiais, 

interferindo na resistência do concreto de forma indireta.   
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QUADRO 10 – Granulometria do agregado graúdo 

 

QUADRO 11 – Limites da distribuição granulométrica do agregado graúdo para 
concreto (NBR 7211:2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Massa (g): 5662,7 Massa (g): 5049
Massa % Retida Massa % Retida

Retida (g) Individual Retida (g) Individual Normal Intermediária
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

1066,2 18,83 1053,3 20,86 19,85 19,85
2456,8 43,39 1955,4 38,73 41,06 60,90
1382,2 24,41 1482,3 29,36 26,88 87,79
702,3 12,40 504,5 9,99 11,20 98,98
23,1 0,41 18,3 0,36 0,39 99,37
5,4 0,10 6,1 0,12 0,11 99,48
5,9 0,10 7,2 0,14 0,12 99,60
9,8 0,17 12,9 0,26 0,21 99,81
10 0,18 8 0,16 0,17 99,98

5661,7 99,98 5048 99,98
9,5 Módulo de Finura: 6,05

6,3

Massa da 
Amostra (g)

1ª Determinação 2ª Determinação
% Retida Média

Abertura da Individual 
(%)

Acumulada (%)
Peneira (mm)

32
25
19

12,5
9,5

Retido
Total

Dimensão Máxima:

4,75
2,36
1,18
0,6
0,3

0,15

75 0 5
63 5 30
50 0 5 75 100

37,5 5 30 90 100
31,5 0 5 75 100 95 100
25 0 5 5 25 87 100
19 0 0 2 15 65 95 95 100

12,5 0 5 40 65 92 100
9,5 2 15 80 100 95 100
6,3 40 65 92 100
4,75 80 100 95 100
2,36 95 100

1)  Zona granulométrica correspondente à menor (d) e à maior (D) dimensões do agregado graúdo.
2)  Em cada zona granulometrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco percentuais em 
    apenas um dos limites destacados. Essa variação pode também estar distribuida em vários desses
     limites.

% ret. Acum. 
# (mm)

Porcentagem, em massa, retida acumulada Zona granulométrica - d/D¹
4,75/12,5 9,5/25 19/31,5 25/50 37,5/75
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GRÁFICO 3 – Relação entre as granulometrias do agregado graúdo 

 

 

Os resultados do material reciclado para agregado miúdo (Quadro 12) 

enquadraram-se dentro da curva granulométrica estabelecida por norma (Quadro 13). 

QUADRO 12 – Granulometria do agregado miúdo 
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Total

Dimensão Máxima: 4,75



55 
 

QUADRO 13 – Limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo para 
concreto (NBR 7211:2009) 

 

Os resultados da curva granulométrica apresentam-se dentro da zona 

utilizável, próximo ao limite superior, resultando em uma composição mais grossa da 

mistura, como pode ser observado no Gráfico 4: 

GRÁFICO 4 – Relação entre as granulometrias do agregado miúdo 
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2)  O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50.
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4.2.2.2 Determinação da massa específica, massa aparente e absorção de água  

Os ensaios de massa específica, massa aparente determinam a unidade de 

volume do material que caracteriza a densidade do agregado, isto é, sem nenhum 

vazio, não apresentando espaço entre eles nem poros permeáveis, é como se o 

agregado fosse totalmente comprimido eliminando os espaços entre os grãos. 

O ensaio de absorção de água tem por finalidade verificar a porcentagem de 

água absorvida pelo agregado. A porosidade do material determina o fator de 

absorção de água que relaciona o teor de água absorvida no estado saturado 

(superfície seca) com o peso da amostra seca. 

O Quadro 14 refere-se ao ensaio de massa específica, massa aparente e 

absorção de água para agregados graúdos conforme as especificações da NBR NM 

53:2009. 

QUADRO 14 – Caracterização dos agregados graúdo 

 

 

O Quadro 15 apresenta resultados do ensaio de massa especifica, massa 

aparente para agregados graúdos com massa >2% passante pela peneira 4,75 mm 

conforme as especificações da NBR NM 52:2009. 

QUADRO 15 – Caracterização do agregado graúdo com massa >2% passante na 
peneira 4,75 mm  

 

 

Peneira
(mm)

Massa 
Específica
Seco (g) 

Massa Específica 
Saturado com 

Superfície Seca (g)

Massa 
Específica 

Aparente (g)

Massa 
Específica 
Média (g)

Absorção 
(%)

Absorção 
Média

9,5 14,14 84,54 79,89 5,82
6,3 13,74 61,23 58,01 5,56

4,75 17,18 927,62 877,54 5,71

Absorção de Água

0,15

Agregado Massa Específica

5,70

Peneira
(mm)

Massa Especifica 
Aparente do 

Agregado Seco 

Massa Especifica do 
Agregado Saturado 

Superfície Seca 

Massa 
específica

2,36 0,89 1,92 0,89

Agregado Graúdo
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O Quadro 16 refere-se ao ensaio de massa especifica, massa aparente para 

agregados miúdos conforme as especificações da NBR NM 52:2009. 

QUADRO 16 – Caracterização do agregado miúdo 

 

 

O Quadro 17 apresenta resultado do ensaio de absorção de água para 

agregados miúdos conforme as especificações da NBR NM 30:2001. 

QUADRO 17 – Absorção de água no agregado miúdo 

 

 

4.3 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO MATERIAL FINO QUE PASSA ATRAVÉS 

DA PENEIRA 75 µm, POR LAVAGEM (NBR NM 46:2003) 

A quantidade de partículas menores que 75 µm são considerados materiais 

pulverulentos e estão presentes nos agregados em forma de pó. Provenientes de 

material triturado ou na forma de argila ou outros materiais muito finos incorporados 

que ficam aderidos na superfície dos agregados formando uma camada isolante na 

interface pasta/agregado, diminuindo a aderência da pasta e a resistência do concreto 

(tração) e quando em forma de pó solto interfere no consumo de água e na resistência 

da peça (compressão e abrasão). 

Para o agregado reciclado graúdo conforme a NM 248:2003 a quantidade de 

material pulverulento retido foi inferior a 1% da amostra total, considerado um valor 

irrelevante para a análise da determinação de material fino. Para o agregado reciclado 

miúdo a NBR 15116:2004 estabelece limites de teor de material pulverulento (Classe 

A – ARM) ≤ 20%.  

Massa Especifica 
Aparente do Agregado 

Seco 

Massa Especifica do 
Agregado Saturado 

Superfície Seca 

Massa 
específica

0,86 1,92 0,86

Massa da 
Amostra Seca 

(g)

Massa da Amostra
Saturado com 

Superfície Seca (g)

Absorção de Água 
(%)

500 956 91,20
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Para o agregado reciclado miúdo o valor obtido no ensaio não atendeu a 

especificação da norma, apresentando valor superior ao aceitável conforme 

apresentado no Quadro 18. 

QUADRO 18 – Teor pulverulento 

 
 

4.4 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Em atendimento à NBR 9781:2013, as PPC´s produzidas foram submetidas a 

ensaios de Resistência à Compressão nos primeiros 7, 14 e 28 dias de vida. Estes 

ensaios foram realizados por empresa habilitada para execução de ensaios de 

resistência à compressão e absorção.  

Os resultados obtidos nesta primeira etapa são apresentados no Quadro 19: 

QUADRO 19 – Ensaio de Resistência à Compressão 
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(%) 

Peneira
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Massa 
Seca
 (g)
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(g)

Material
Passante em 

75 µm (%) 

2,36 29,5 2,36 36,2
1,18 27,8 1,18 28,6
0,6 18,9 0,6 18,5
0,3 13,1 0,3 9,5

0,15 8,0 0,15 5,4
0,075 1,7 0,075 1,1
Retido 1,0 Retido 0,7
Total 100 Total 100

20,15

Média do 
Material

Passante em 
75 µm (%) 

Método B ( com agente dispersante)Método A ( sem agente dispersante)
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1 27560 4,9 3 40500 7,1 5 46720 8,2

2 37680 6,6 4 24010 4,2 6 39980 7,0

1 102000 18,0 3 65150 11,5 5 123030 21,7

2 84900 15,0 4 97690 17,2 6 73990 13,0

1 121200 21,4 3 162610 28,7 5 168280 29,7

2 136460 24,0 4 172430 30,4 6 164820 29,0

1 167830 29,6 3 138800 24,5 5 179910 31,7

2 124540 21,9 4 183580 32,3 6 141620 25,0

1 174890 30,8 3 251000 44,2 5 229260 40,4

2 143490 25,3 4 169800 29,9 6 100180 17,7

T02 - 50% RCC

T03 - 10 % RCC

T04 - 10 % RCC - Graúdo

T05 -10 % RCC - Miúdo
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4.5 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 

Segundo a NBR 9781:2013 a PPC deve apresentar uma absorção de água 

de no máximo 7% e para análise do lote o valor médio deve ser menor ou igual a 6%. 

Portanto com os resultados que as peças atingiram, conforme demonstra o Quadro 

20, elas não são aceitáveis pelo controle de qualidade. 

QUADRO 20 – Ensaio de Absorção de Água (%) 
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5 DISCUSSÕES 

Por estarmos trabalhando com agregados reciclados, seria relevante para 

garantir um aumento na resistência das PPC’s o uso de materiais que possuem maior 

incorporação de concreto, pois os RCC Classe A apresentam características 

irregulares, desiguais e distintas, dificultando a coesão da mistura e comprometendo 

a qualidade final da peça de concreto. 

Com os ensaios de resistência a compressão foi possível analisar a 

interferência causada pelo RCC na proporção dos traços e a variação de resistência 

das peças de mesma composição. A forma manual com que a mistura foi preparada 

e lançada na vibroprensa pode ser o fator que influenciou nesta variação. 

A NBR 9781 estabelece que a resistência das PPC’s para tráfego de 

pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha, deve obedecer a uma 

resistência a compressão de no mínimo 35 MPa. Porém seria aceitável considerar 

uma menor resistência para o tráfego de pedestres e áreas paisagísticas já que a peça 

estaria sujeita a menor solicitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6 CONCLUSÃO 

As conclusões desta pesquisa, que teve por objetivo comparar as 

propriedades físicas e mecânicas da PPC produzidas com areia e brita reciclada com 

a PPC convencional disponíveis no mercado para o uso na pavimentação de tráfego 

leve, são apresentadas a seguir: 

Os resultados dos ensaios dos agregados reciclados se enquadraram na 

classificação de Agregados de Resíduo Misto especificado na Resolução CONAMA 

307 (Classe A). Estes apresentaram características heterogêneas (concreto e 

resíduos cerâmicos) com excesso de torrões e um elevado teor de contaminantes, 

que comprometem o seu desempenho no uso estrutural.  

As granulometrias dos agregados reciclados apresentaram-se satisfatórias 

atendendo os parâmetros estabelecidos na norma. A classificação do agregado 

graúdo reciclado enquadrou-se nos parâmetros da brita 0 comercial, e o agregado 

miúdo apresentou-se dentro da zona utilizável, caracterizada como uma areia média. 

Baseado no traço 1:4 de Simiele composto por uma maior concentração de 

cimento devido à baixa resistência dos agregados reciclados, as proporções de traços 

estudadas apresentaram uma variação na resistência à compressão devido a 

quantidade de RCC utilizado na mistura.  

Os resultados da resistência das PPC’s foram inferiores aos parâmetros 

estabelecidos em norma, além de apresentarem variações de resistência dentro do 

lote de mesmo traço. Essas variações podem ter ocorrido pela falta de 

homogeneidade e coesão dos materiais na mistura e no lançamento realizado 

manualmente no processo de fabricação das peças.  

O fator tempo de vibração adotado foi o mesmo empregado no processo de 

fabricação das peças com agregado convencional, que possivelmente possa ter 

interferido no desempenho final da peça devido aos formatos dos grãos dos 

agregados reciclados quanto ao preenchimento dos vazios. Seriam pertinentes 

estudos o que se aprofundassem no assunto para estabelecer parâmetros de tempo 

de vibração para misturas que contenham RCC, considerando que este tipo de 

material apresenta granulometria distinta do agregado convencional.  
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A absorção de água nas peças ultrapassou o limite estabelecido pela NBR 

9781:2013, apresentando alta permeabilidade podendo ser causada pelo tipo de 

agregado utilizado na mistura. 

A realização do processo de mistura feita de forma manual para os traços 

propostos não apresentou peças com qualidade suficiente para serem utilizadas na 

pavimentação, porém no traço 5 onde foi utilizado 10% de RCC miúdo, duas entre as 

nove peças apresentaram um resultado de resistência acima do esperado, portanto, 

ressalta-se que trabalhos futuros deverão ser realizados com um processo totalmente 

mecanizado.  Propõem-se um estudo complementar do processo de fabricação dos 

agregados reciclados para que se obtenha um material melhor selecionado com 

características que se enquadrem nos parâmetros da norma vigente. 

A quantidade de amostras nos traços com 10% de RCC, que apresentou 

resultados mais relevantes, foram insuficientes para a análise de desempenho da 

resistência a compressão axial. Baseando-se nestes traços estudados, ressalta-se 

que outros trabalhos deverão ser realizados utilizando maior número de amostras com 

a adição de RCC 10% para que se possa examinar com relevância estatística a 

tendência das resistências obtidas. 
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