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Resumo  

Esta dissertação visa contribuir para o estudo da utilização de Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD) em camadas de base e de sub-base em estradas de baixo tráfego, de modo 

a que essa prática se torne cada vez mais corrente, nomeadamente em Portugal. 

A geração de RCD é cada vez mais um motivo de preocupação a nível mundial, devido às 

grandes quantidades produzidas e consequentes dificuldades de escoamento e possíveis 

contaminações. Sendo assim, a reciclagem dos RCD torna-se num meio eficaz de resolução 

desses problemas, além de permitir uma diminuição da extracção de recursos naturais. Os 

RCD surgem então como uma alternativa aos materiais tradicionais de pavimentação. 

Os principais aspectos abordados nesta dissertação são o comportamento mecânico dos 

agregados e os procedimentos para a sua caracterização e a aplicação dos mesmos aos RCD. 

Realizaram-se ensaios laboratoriais e sobre uma camada construída em fossa de ensaios, com 

vista à caracterização física e mecânica do agregado reciclado, obtido através de britagem de 

cubos de betão. 

Dos estudos realizados conclui-se da viabilidade de aplicação dos RCD em camadas 

granulares não ligadas de estradas de baixo tráfego. 

Palavras-chave 

Comportamento mecânico, ensaio, estrada, modelação, reciclagem, resíduos de construção e 

demolição.
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Abstract 

This dissertation aims to contribute to the study of the use of Construction and Demolition 

Waste (CDW) in base and sub base layers of low traffic roads, so that this practice will become 

increasingly common, especially in Portugal. 

The whole world is increasingly worried about the generation of CDW because it is very difficult 

to get rid of the large quantities of waste produced and there is the possibility of contamination. 

Thus, the recycling of CDW not only becomes an effective means of solving these problems but 

it also contributes to the decrease of natural resources extraction. Then the CDW emerges as 

an alternative to traditional paving materials. 

The most important issues discussed in this dissertation are the mechanical behavior of 

aggregates and the procedures for their characterization and the application of these 

procedures to the CDW. There were laboratory and pit tests for the physical and mechanical 

characterization of the recycled aggregate, obtained by crushing of concrete cubes. In the pit 

was built a granular layer composed of CDW. 

Based on studies carried out it can be concluded about the viability of the application of CDW in 

unbound granular layers of low traffic roads. 

Key-words 

Mechanical behavior, test, road, modeling, recycling, construction and demolition wastes. 
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Capítulo 1 - Considerações iniciais 

1.1 - Apresentação do tema e seu enquadramento 

Todos os anos é produzida em Portugal uma grande quantidade de agregados, cerca de 88,3 milhões 

de toneladas segundo os dados da Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG) de 

2006 [Gonçalves, 2007], para serem usados na actividade da construção, sendo a construção de 

estradas responsável por uma grande percentagem do consumo destes materiais. 

A extracção de grandes quantidades de agregados naturais, nomeadamente de pedreiras, tem fortes 

implicações em termos ambientais, além de que a abertura de novos locais de extracção é sempre 

problemática. Sendo assim, a matéria prima vai-se esgotando progressivamente e a 

consciencialização da necessidade de reciclar materiais de modo a usá-los como agregados, desde 

que de acordo com as exigências requeridas para tal, torna-se corrente. 

A reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) constitui assim uma fonte possível de 

agregados alternativos, cujo objectivo é valorizar os resíduos, convertendo-os de novo em matéria 

prima. Além da introdução de agregados alternativos, de modo a conservar e preservar o meio 

ambiente, a reciclagem de resíduos de construção e demolição ajuda a resolver problemas relativos à 

gestão dos mesmos, nomeadamente com a redução das quantidades de materiais para levar a 

aterro. 

Actualmente, em Portugal, a produção anual de resíduos de construção e demolição, ascende a 

cerca de 300 kg per capita [Rodrigues, 2008], sendo a sua eliminação uma fonte de diversos 

problemas. As soluções tradicionais passam pela deposição imediata em aterro e/ou pela incineração 

[Sánchez, 2003]. O recurso à primeira solução pode trazer riscos de contaminação de águas 

subterrâneas, além do difícil acompanhamento da evolução do seu estado e do volume que ocupa 

em aterro. A incineração, por sua vez, provoca emissões para a atmosfera, por vezes com alta carga 

contaminante, o que constitui um problema ambiental. É também necessário ter consciência de que, 

em termos económicos, não se está a aproveitar todo o potencial dos resíduos. Sendo assim, a 

técnica de reciclagem e consequente utilização em diversas aplicações ajuda a minorar estes 

problemas. 

Da produção total referida anteriormente, apenas 100 kg per capita de resíduos de construção e 

demolição têm um destino final adequado. A construção de estradas é uma das actividades com 

maior capacidade de aproveitamento destes materiais, porque necessita de grandes quantidades de 

agregados, os quais podem ser provenientes da reciclagem de RCD. Função do tipo de RCD, estes 

podem ser aplicados em camadas não ligadas, nomeadamente camadas de base e de sub-base, ou 

no caso de RCD resultantes da fresagem de camadas betuminosas, nas camadas betuminosas, após 

caracterização e rectificação das suas propriedades. 
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Dado existir actualmente o problema de falta de estabelecimento de requisitos para este tipo de 

materiais, tem-se aplicado os valores especificados para os agregados naturais. 

É necessário estabelecer metas ambientais e orientações, de modo a incentivar o uso de resíduos 

como matéria-prima, evitando assim o esgotamento de recursos naturais e diminuindo a 

contaminação gerada pela eliminação dos mesmos. 

Destaca-se então a importância do estudo dos resíduos de construção e demolição (RCD), com a sua 

caracterização química, física e mecânica de forma a obterem-se valores característicos para aquele 

tipo de materiais possibilitando o estabelecimento de especificações que viabilizem a sua aplicação 

em pavimentos rodoviários. 

A finalidade do estudo que se apresenta neste trabalho surge da necessidade de também avaliar a 

utilização dos RCD, não só do ponto de vista das principais propriedades geométricas, físicas e 

químicas, conforme já realizado em trabalhos anteriores, mas também do ponto de vista mecânico, 

através de ensaios que permitam estudar o comportamento destes materiais quando aplicados em 

camadas estruturais dos pavimentos e sujeitos a estados de tensão cíclicos devido à passagem 

repetida do tráfego. 

1.2 - Objectivos e metodologia 

O principal objectivo deste trabalho consiste na caracterização do comportamento mecânico de RCD 

resultantes de betão estrutural, na aplicação em camadas de base e de sub-base de estradas de 

baixo tráfego. Consequentemente, e com base nos resultados obtidos, pretende-se tirar conclusões 

acerca da utilização do referido material neste contexto. 

É no contexto apresentado anteriormente que se insere esta dissertação, uma vez que são cada vez 

mais pertinentes as preocupações em termos ambientais e de gestão de RCD e portanto a 

necessidade de incentivar a reutilização deste tipo de materiais. O estudo aqui desenvolvido centra-

se então na utilização de RCD, nomeadamente da fracção inerte, constituindo mais um estudo nesta 

área, uma vez que a informação é escassa, relativamente à que existe para agregados naturais. Além 

disso, uma vez que são poucos os requisitos específicos para a utilização de RCD, os estudos 

existentes constituem uma boa base para a aplicação destes materiais. 

A respectiva caracterização física e mecânica dos RCD foi realizada atendendo ao acervo normativo 

europeu, com a realização de ensaios físicos e com recurso a ensaios com o Geogauge e ensaios de 

carga com os deflectómetros de impacto (ligeiro e pesado), realizados no Departamento de 

Transportes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

1.3 - Estrutura geral 

O trabalho desenvolvido está disposto em cinco capítulos. 
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No Capítulo 1 é apresentado o tema do trabalho e o respectivo enquadramento, realçando-se a 

importância da sua escolha e do seu estudo. São ainda expostos os objectivos do trabalho e a 

metodologia usada no mesmo. 

No Capítulo 2 descreve-se o comportamento mecânico de agregados não ligados aplicados em 

pavimentos rodoviários, fazendo referência a ensaios de caracterização desse mesmo 

comportamento, nomeadamente ensaios em laboratório e in situ. Referem-se especificações 

técnicas, nomeadamente do caderno de encargos da ex-JAE, e descrevem-se os modelos de 

comportamento às deformações reversíveis, nomeadamente o modelo de Boyce, e às deformações 

permanentes. Faz-se ainda referência aos métodos de classificação racional e empírica. 

No Capítulo 3 faz-se uma abordagem aos principais resíduos de construção e demolição, 

apresentando-se as suas principais características e ainda a caracterização laboratorial física, 

química e mecânica adequada, enunciando valores obtidos em diversos estudos e os requisitos 

dispostos na especificação LNEC E 473-2008. Faz-se ainda uma breve referência ao processo de 

reciclagem e às centrais de processamento existentes. 

O Capítulo 4 diz respeito ao estudo experimental desenvolvido sobre amostras de betão britado. 

Descrevem-se os ensaios de caracterização física e mecânica realizados em laboratório, 

nomeadamente análise granulométrica, determinação do índice de forma e achatamento, 

fragmentação na máquina de Los Angeles, desgaste de micro-Deval, percentagem de partículas 

esmagadas e partidas, ensaios de equivalente de areia e de adsorção de azul de metileno e ainda 

ensaio de compactação Proctor. Apresentam-se os resultados obtidos, os quais são analisados e 

interpretados. Também neste capítulo são descritos os ensaios realizados na fossa de ensaios, 

nomeadamente o ensaio com o gamadensímetro, com o Geogauge e os ensaios de carga com 

deflectómetros de impacto, sendo também apresentados e analisados os respectivos resultados. 

Além disso, são descritas as características gerais da fossa de ensaios e todo o processo relativo à 

construção da camada a ensaiar na fossa de ensaios. 

No Capítulo 5 apresentam-se as conclusões gerais do trabalho e as propostas para prossecução de 

trabalho futuro. 
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Capítulo 2 - Comportamento mecânico de agregados nã o ligados em estradas 

2.1 - Considerações iniciais 

Os agregados, na forma não ligada, são usados nas camadas de base e de sub-base de pavimentos 

rodoviários. Podem ter diversas origens, referindo-se agregados de origem natural, artificial e 

reciclados. Os agregados de origem natural incluem os agregados naturais que já se encontram na 

natureza com as características necessárias a uma determinada aplicação (de origem aluvionar, 

areias, cascalheiras, etc) e os agregados britados que são produzidos em centrais próprias, 

corrigindo-se assim a sua granulometria e outras propriedades relevantes a um dado fim. Os 

agregados de origem artificial são provenientes de outras actividades, como sejam os subprodutos 

industriais, as escórias de actividades siderúrgicas e os desperdícios de outras actividades. Os 

agregados reciclados são o resultado da reutilização de materiais, como é o caso dos resíduos de 

construção e demolição (RCD), entre outros. 

É importante conhecer as características dos agregados, qualquer que seja a sua origem, para que 

se possam seleccionar bons materiais a usar no processo de pavimentação, obtendo-se assim o 

melhor desempenho do pavimento. Como propriedades relevantes para a qualidade dos agregados 

salientam-se a granulometria, a forma das partículas, a plasticidade dos finos, a resistência, a 

durabilidade, a dureza e a limpeza do material. Pretende-se um agregado com granulometria extensa 

(dentro de um determinado fuso granulométrico), com forma cúbica das partículas, devendo ser 

constituído por materiais duros, resistentes ao choque, ao atrito e ao desgaste, que não se alterem 

significativamente e que estejam limpos de minerais argilosos e de matéria orgânica. Estas 

propriedades estão descritas nos Capítulos 3 e 4. 

As camadas de base e de sub-base não ligadas dos pavimentos, que constituem o corpo do 

pavimento, têm como funções principais [adaptado de Freire, 1994]: 

� assegurar a qualidade estrutural do pavimento, permitindo a correcta degradação das cargas 

causadas pelo tráfego até à fundação; 

� assegurar uma boa superfície de trabalho durante a construção do pavimento, para uma boa 

circulação do equipamento necessário; 

� permitir a drenagem de águas; 

� funcionar como barreira à progressão do fenómeno de gelo-degelo. 

As camadas constituídas por agregados não ligados, também designadas por camadas granulares, 

estão constantemente expostas a acções mecânicas como é o caso das cargas impostas durante a 

construção do pavimento e em serviço devido ao tráfego. A resistência das camadas a estas acções 

mecânicas depende da natureza dos materiais, da forma como são aplicados e das condições em 

que se encontram em serviço. Requer-se então material resistente que forme um esqueleto pétreo 

com resistência suficiente para suportar a acção do tráfego. Como refere Freire (1994), da 
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distribuição da deformação total pelas várias camadas granulares do pavimento, 14% cabe à camada 

de base e 45% à camada de sub-base. 

2.2 - Descrição do comportamento mecânico 

Ao aplicar uma carga axial ao pavimento, as camadas granulares ficam sujeitas a estados de tensão 

do qual resultam extensões. Quando a carga é retirada, só uma parte da extensão total em cada 

direcção considerada é recuperada, tal como ilustra a Figura 2.1. À extensão que é recuperada dá-se 

o nome de extensão reversível ou elástica )( rε  e à que se mantém dá-se o nome de extensão 

permanente ou plástica )( pε . Estas extensões que se traduzem em deformações da estrutura 

granular resultam, além da aplicação da carga, da deformação elástica de cada partícula que 

influencia as deformações reversíveis e do deslizamento e atrito entre partículas e esmagamento das 

mesmas que influenciam as deformações permanentes [Castelo Branco, 1996]. 

Durante as primeiras aplicações de carga, para tensões longe do estado de ruptura, a deformação 

permanente vai aumentando, resultado da acumulação sucessiva das deformações permanentes de 

cada ciclo, e a deformação reversível diminui (Figura 2.2). Neste período de carregamentos dá-se o 

aumento da rigidez do material. Após um elevado número de aplicações de carga a deformação 

permanente tende a estabilizar e a deformação em cada ciclo é quase totalmente recuperável, 

podendo considerar-se que o material apresenta um comportamento elástico. 

    

 

 

Este comportamento dos materiais granulares é caracterizado pelo módulo reversível. 

O módulo reversível define-se como a razão entre a tensão deviatórica )( dσ  e a extensão axial 

reversível )( 1

rε  

        
r

d

RM
1ε

σ
=         (2.1) 

Figura 2.1  - Extensões em materiais granulares 

durante um ciclo de carga-descarga [adaptado 

de Kancherla, 2004]. 

Figura 2.2 - Ciclos de carga-descarga em 

ensaios triaxiais cíclicos. 
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A tensão deviatórica é definida pela diferença entre a tensão axial )( 1σ  e a tensão radial )( 3σ . 

     31 σσσ −=d                    (2.2) 

Quando perante uma solicitação, a rigidez de uma camada define-se então como a resistência de 

uma camada à deflexão ou deformação elástica e a estabilidade como a capacidade de resistir às 

deformações permanentes [Arm, 2003]. Tendo em atenção o comportamento do material torna-se 

relevante avaliar a rigidez do material após a estabilização das deformações permanentes. Estudos 

anteriormente efectuados referem que o módulo reversível e a deformação permanente acumulada 

são os factores que mais influenciam a resposta estrutural e o desempenho dos pavimentos flexíveis 

convencionais, os quais são tipicamente determinados em ensaios de carga triaxial repetida 

[Kancherla, 2004]. 

O comportamento mecânico dos materiais granulares sob a acção das cargas é influenciado por 

diversos factores. Destacam-se os seguintes parâmetros de estado: 

i) estado de tensão; 

ii) compacidade; 

iii) grau de saturação. 

Os parâmetros intrínsecos à natureza do material são: 

iv) granulometria; 

v) resistência das partículas; 

vi) a litologia e o grau de alteração do material; 

vii) rugosidade, forma, dimensão, limpeza e dureza dos materiais. 

Os parâmetros relativos às condições em serviço podem ser: 

viii) número de aplicações de carga, 

ix) história de tensões, 

x) alteração da direcção das tensões principais; 

E finalmente, também pode ser influenciado por factores resultantes do processo de fabrico e 

condições de aplicação do material em obra. 

O estado de compacidade é o factor que tem mais influência nas características de resistência do 

material. O seu aumento conduz a um aumento da resistência e à diminuição da deformabilidade 

[Fortunato, 2005]. 

Os factores referidos anteriormente influenciam quer o comportamento reversível, quer a deformação 

permanente. Fortunato (2005) refere as conclusões de alguns estudos, de diversos autores, dos 

quais se destacam, para o comportamento reversível: 
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� o estado de tensão é um factor muito importante na determinação do comportamento 

reversível; 

� o aumento da rugosidade, da dureza e da dimensão máxima das partículas conduzem a um 

aumento do módulo reversível; 

� o aumento da compacidade da amostra conduz também a um aumento do módulo reversível, 

tendo, no entanto, alguns autores concluído que a variação da compacidade inicial da 

amostra não tem efeito significativo no seu valor; 

� acerca da forma das partículas ainda existem algumas contradições, tendo alguns autores 

concluído que, para um determinado estado de tensão, o módulo reversível aumenta com as 

partículas mais angulosas e tendo outros concluído o contrário; 

� o módulo reversível diminui com o aumento do teor em água, para materiais com partículas 

mais alongadas e em materiais bem graduados, quando a percentagem de finos (neste caso, 

< 0,074 mm) é superior a 8%. 

Para a deformação permanente destacam-se as seguintes conclusões: 

� para materiais com partículas alongadas e materiais de granulometria uniforme sujeitos a 

cargas cíclicas, a deformação permanente é mais elevada; 

� alguns autores indicam que a deformação permanente aumenta com o aumento da dimensão 

máxima das partículas, outros concluíram o contrário e outros ainda, que não existe uma 

relação evidente; 

� o aumento da compacidade inicial, da rugosidade e da angulosidade conduzem a uma menor 

deformação permanente; 

� algumas experiências indicam uma relação entre a deformação permanente e a resistência 

ao esmagamento. 

O carregamento a que estão sujeitas as camadas do pavimento é do tipo cíclico, de acordo com o 

carregamento do tráfego. É por esta razão que o módulo reversível é uma propriedade bem mais 

representativa para a caracterização dos materiais do que propriedades estáticas. Além disso, os 

materiais estão sujeitos a níveis de tensão variáveis no espaço e no tempo. Este facto faz com que a 

modelação do comportamento destes materiais constitua um processo complexo, devido à inversão 

das tensões de corte aquando da passagem dos veículos, provocando a rotação das tensões 

principais (Figura 2.3). Sendo assim, a grande dificuldade na realização dos ensaios de 

caracterização mecânica das camadas granulares passa por conseguir impor solicitações de 

características semelhantes às que na realidade são impostas pelo tráfego. 
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Figura 2.3 - Rotação das tensões. 

2.3 - Especificações técnicas 

Os requisitos apresentados seguidamente são um resumo do que é preconizado no Caderno de 

Encargos Tipo - Pavimentação: Características dos Materiais (JAE, 2002), da ex-JAE, de acordo com 

as normas ASTM, especificações LNEC e outras. Estes requisitos devem ser respeitados pelos 

agregados britados de granulometria extensa (“tout-venant”) usados em camadas de base e de    

sub-base de pavimentos rodoviários. Refira-se que presentemente este Caderno de Encargos está 

em revisão por forma a que sejam alterados os requisitos tendo em consideração o novo acervo 

normativo europeu. 

No que respeita à granulometria, os agregados devem respeitar o fuso granulométrico indicado no 

Quadro 2.1 e representado na Figura 2.4, apresentados a seguir. Além disso, a curva granulométrica 

deve apresentar uma forma regular. 

Quadro 2.1  - Fuso granulométrico [Caderno de Encargos (JAE, 2002)]. 

Abertura das malhas de peneiros ASTM  
(mm) 

Percentagem 
cumulativa do 

material que passa 
(%) 

37,5 100 

31,5 75 - 100 

19,0 55 - 85 

9,5 40 - 70 

6,3 33 - 60 

4,75 27 - 53 

2,00 22 - 45 

0,425 11 - 28 

0,180 7 - 19 

0,075 2 - 10 
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Figura 2.4  - Representação do fuso granulométrico [Caderno de Encargos (JAE, 2002)]. 

Em relação a esta e outras propriedades, os agregados britados de granulometria extensa devem 

ainda respeitar as indicações do Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Requisitos para as principais características dos agregados britados de granulometria extensa a aplicar em 

camadas de base e de sub-base [Caderno de Encargos (JAE, 2002)]. 

Propriedade Camada       
de sub-base 

Camada       
de base 

Percentagem de material retido no peneiro de 19 mm < 30% < 30% 

Perda por desgaste na máquina de Los Angeles ≤ 45% ≤ 40% 

Índice de lamelação e de alongamento - ≤ 35% 

Limite de liquidez NP NP 

Índice de plasticidade NP NP 

Equivalente de areia ≥ 45% ≥ 50% 

Nos casos em que o equivalente de areia é inferior aos valores estipulados, o valor de azul de 

metileno corrigido (VAC), deverá ser inferior a 30 e a 25 para camadas de sub-base e base 

respectivamente. Esse valor será calculado por: 

         100
10#%

200#% ××=
P

P
VAVAC

            (2.3) 

onde 

 VA  - Valor de azul de metileno obtido pelo método da mancha no material de dimensão 

inferior a 75 µm; 

 200#%P  - Percentagem cumulativa do material que passa no peneiro nº 200 ASTM; 

 10#%P  - Percentagem cumulativa do material que passa no peneiro nº 10 ASTM. 

É de referir ainda que a verificação dos limites de consistência é dispensada sempre que a 

percentagem de material passado no peneiro de 0,075 mm (nº200; ASTM) é inferior a 5%. 

De acordo com o novo acervo normativo, a série de peneiros ASTM é substituída pela série europeia. 
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Os índices de forma - índice de lamelação e índice de alongamento obtidos com a realização dos 

ensaios preconizados na norma BS 812- são agora substituídos pelos índices de achatamento e de 

forma [Branco et al., 2006]. No entanto, embora estes parâmetros ainda não vigorem nas 

especificações técnicas correntes, têm sido realizados estudos laboratoriais para materiais naturais, 

de acordo com as metodologias europeias e a norma BS por forma a correlacionarem os valores 

obtidos [LNEC, 2008]. É ainda de referir que são apenas comparáveis os índice de achatamento com 

o índice de lamelação, uma vez que, embora a metodologia de ensaio seja diferente, a grandeza em 

avaliação é a mesma. 

2.4 - Caracterização experimental do comportamento mecânico 

Como já foi referido, para que as camadas granulares do pavimento resistam ao carregamento 

induzido pelo tráfego é necessário que as partículas do material granular tenham resistência 

adequada. Para a caracterização dessa resistência das partículas são realizados os ensaios de 

Fragmentação de Los Angeles e Desgaste de micro-Deval. No entanto, os ensaios de caracterização 

das partículas não são suficientes para determinar as características mecânicas das camadas 

granulares, uma vez que não caracterizam o desempenho da mistura de agregados tendo em 

atenção os esforços a que são submetidos quando colocados nas camadas não ligadas. Na 

caracterização do comportamento mecânico, baseado no estudo do comportamento reversível das 

camadas, são medidas e analisadas as deformações reversíveis do pavimento sujeito a um 

carregamento, existindo diversos ensaios possíveis, realizados quer em laboratório, quer in situ. 

Como ensaio considerado mais adequado para a caracterização laboratorial refere-se o ensaio 

triaxial cíclico. No caso da caracterização da deformabilidade in situ, tem-se o ensaio de carga com 

placa, o ensaio de carga com pneu e medição da deflexão com a viga Benkelman, o ensaio de carga 

com deflectómetro de impacto, também na versão portátil e o ensaio com Geogauge. 

2.4.1 - Ensaios de caracterização em laboratório 

 2.4.1.1 - Ensaios de caracterização das partículas 

 Resistência à fragmentação pelo método de Los Ange les 

O ensaio de fragmentação pelo método de Los Angeles caracteriza a resistência do agregado à 

fragmentação, através da medição da perda de massa verificada durante o ensaio, tendo como 

domínio de aplicação os agregados grossos. O ensaio é realizado segundo a norma NP EN 1097-2 

(2002). 

O equipamento do ensaio de Los Angeles (Figura 2.5) é constituído por um cilindro de chapa de aço, 

fechado nas extremidades (tambor), com um diâmetro e comprimento interiores de cerca de 711 mm 

e 508 mm respectivamente. O tambor possui uma abertura, com respectiva tampa, ao longo do seu 

comprimento para a colocação e remoção do material e da carga. O tambor apoia-se de modo a 

rodar em torno do seu eixo horizontal, tal como se observa na Figura 2.7, e a base apoia-se 
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directamente sobre um maciço de betão. A rotação, imposta por um motor, dá-se a uma velocidade 

entre 31 e 33 rotações por minuto. A carga abrasiva utilizada no ensaio é constituída por onze esferas 

de aço (Figura 2.6), cada uma com um diâmetro entre 45 mm e 49 mm e massa entre 400 g e 445 g. 

   
         Figura 2.5  - Máquina de Los Angeles.      Figura 2.6  - Esferas de aço para o ensaio de Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  - Corte longitudinal e transversal do tambor cilíndrico [NP EN 1097-2 (2002)]. 

De acordo com a norma NP EN 1097-2 (2002), a amostra de agregado de 15 kg na fracção 

granulométrica de 10 mm a 14 mm é reduzida a 5 kg e rodada no interior do tambor, em conjunto 

com as esferas de aço. Ao submeter o tambor a 500 rotações a velocidade constante, o material vai 

sendo desgastado e fragmentado, considerando-se desgastado o material que no fim do ensaio 

passa no peneiro 1,6 mm. 

Sendo assim, o coeficiente de Los Angeles é um indicador do desgaste do agregado, expresso na 

percentagem da massa inicial do provete que passa pelo peneiro 1,6 mm após a conclusão do 

ensaio, 

     
50

5000 m
LA

−=             (2.4) 

onde m é a massa retida no peneiro de 1,6 mm, em gramas. 
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 Resistência ao desgaste de micro-Deval  

Este ensaio destina-se à avaliação da resistência ao desgaste de uma amostra de agregado, sendo 

descrito na norma portuguesa NP EN 1097-1 (2002). A sua aplicação é adequada a agregados 

naturais ou artificiais para propósitos de engenharia civil. 

O equipamento micro-Deval é constituído por quatro cilindros em aço inoxidável ocos (Figura 2.8), 

fechados numa extremidade, sendo a extremidade oposta aberta e com tampo estanque. O diâmetro 

e o comprimento interiores são de 200 mm e 154 mm, respectivamente. Os cilindros são colocados 

sobre dois veios que os fazem rodar a cerca de 100 rotações por minuto (Figura 2.10). A carga 

abrasiva é constituída por esferas de aço com diâmetro cerca de 10 mm (Figura 2.9). O ensaio pode 

ser realizado com ou sem a presença de água. 

   
Figura 2.8  - Equipamento para o ensaio de micro-Deval.       Figura 2.9  - Preparação do ensaio de micro-Deval. 

 
Figura 2.10  - Esquema de um equipamento micro-Deval típico [NP EN 1097-1 (2002)]. 

A amostra de 2 kg de agregado, na fracção granulométrica de 10 mm a 14 mm é reduzida a dois 

provetes de 500 g e cada um é submetido a fricção com as esferas de aço no interior dos cilindros, 

em conjunto com 2,5 litros de água (ensaio húmido). O ensaio termina após 120 minutos de rotações. 

Também aqui se considera desgastado o material que no fim do ensaio passa no peneiro 1,6 mm. 

Sendo assim, o coeficiente micro-Deval corresponde à percentagem da amostra inicial reduzida a 

uma dimensão inferior a 1,6 mm após a conclusão do ensaio, ou seja, 

     
5

500 m
MDE

−=              (2.5) 

onde m é a massa retida no peneiro de 1,6 mm, em gramas. 
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 2.4.1.2 - Ensaios de caracterização do material in tegral 

 Ensaio Triaxial Cíclico  

Os vários equipamentos usados no ensaio triaxial cíclico são baseados num equipamento triaxial 

dinâmico desenvolvido por Seed e Fead, na década de 50, após Hveem ter desenvolvido o primeiro 

equipamento para medir o efeito da aplicação de cargas repetidas, em 1946 [Leite, 2007]. 

O ensaio triaxial cíclico é um ensaio laboratorial para caracterização mecânica de materiais 

granulares não ligados, no qual se simulam o carregamento imposto pelo tráfego e as sobrepressões 

devido às camadas superiores do pavimento, sobre um provete cilíndrico previamente preparado em 

laboratório. Como referem diversos autores, embora não reproduza inteiramente o estado de tensão 

complexo que se verifica in situ (tensões verticais, tensões horizontais e tensões de corte), considera-

se que traduz satisfatoriamente as condições reais, nomeadamente no momento em que a carga está 

na vertical do elemento, pois nesse momento as tensões de corte são nulas. É então determinado o 

comportamento reversível e permanente da amostra, os quais podem ser usados para classificar o 

desempenho do material e para calcular a resposta estrutural do pavimento [EN 13286-7]. 

Todos os procedimentos de ensaio estão especificados na norma europeia EN 13286-7: Unbound 

and hydraulically bound mixtures - Part 7: Cyclic load triaxial test for unbound mixtures. 

O carregamento consiste na aplicação de uma carga axial e de uma pressão de confinamento 

constante ou variável. Sendo assim, os ensaios triaxiais cíclicos podem ser de dois tipos, conforme o 

carregamento: 

� Com pressão de confinamento variável - neste método a pressão de confinamento varia 

ciclicamente, em fase, com a carga axial. 

� Com pressão de confinamento constante - neste método a pressão de confinamento é 

mantida constante e a carga axial varia ciclicamente. 

No primeiro método, em que a pressão de confinamento tem de variar ciclicamente, é necessário 

usar a câmara triaxial (Figura 2.11 a)). No método em que apenas a carga axial é cíclica, a câmara 

triaxial pode não ser usada, devendo a pressão de confinamento ser aplicada por vácuo no interior do 

provete. 

O ensaio de deformação reversível consiste em duas fases: uma de pré-condicionamento do provete, 

também designada de pré-carregamento, através de uma série de carregamentos cíclicos e outra de 

caracterização do comportamento reversível. A primeira é necessária para garantir a estabilização 

das deformações permanentes, de modo a que o material se comporte do mesmo modo que uma 

camada granular de um pavimento em serviço, ou seja quando o comportamento é quase totalmente 

reversível. A segunda consiste em aplicar vários caminhos de tensões durante uma série de ciclos 

cada. Os resultados deste ensaio podem ser usados para determinar valores do módulo de 
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elasticidade do material para diferentes níveis de tensão, ou parâmetros de modelos elásticos não 

lineares [EN 13286-7]. 

No ensaio de deformação permanente não é necessário o pré-condicionamento. Aqui o provete é 

sujeito a um grande número de ciclos de carregamento para uma única combinação de tensões, a 

qual pode variar consoante a aplicação em causa, tal como o número de ensaios a realizar. Estes 

ensaios são usados para determinar deformações permanentes do material para um determinado 

nível de tensões, para avaliar os níveis de tensão máximos admissíveis e para determinar parâmetros 

a usar na modelação de deformações permanentes. 

Refere-se o equipamento do Laboratório de Geotecnia do Departamento de Engenharia Civil e 

Arquitectura do IST. É um equipamento triaxial cíclico do LCPC que se apresenta na Figura 2.11 c). 

   
               a)            b)                c) 

Figura 2.11 - Ensaio triaxial cíclico: a) câmara triaxial durante um ensaio [adaptado de Neves, 2001]; b) provete preparado 

para o ensaio [adaptado de Fortunato, 2005]; c) equipamento do Laboratório de Geotecnia do Departamento de Engenharia 

Civil e Arquitectura do IST [Neves, 2001]. 

O equipamento aqui descrito foi desenvolvido no âmbito da tese de Fortunato (2005), podendo alguns 

dos componentes variar consoante o equipamento. É um equipamento para o método com pressão 

de confinamento variável, constituído por: i) câmara triaxial; ii) sistema de aplicação de carga axial; iii) 

sistema de aplicação da pressão de confinamento; iv) sistema de comando e controlo da carga axial 

e da pressão de confinamento; v) sistema de medição das grandezas; vi) sistema condicionador de 

sinais; vii) sistema de aquisição de dados. 

A Figura 2.12 representa um esquema do provete acondicionado no interior da câmara triaxial, com 

todos os elementos necessários e com os dispositivos de medição e de aplicação de carga 

montados. 

A câmara triaxial usada neste ensaio é similar às convencionais, sendo ligeiramente maior para 

comportar o sistema de medição das deformações. Tem ainda saídas adicionais para os cabos 

eléctricos dos dispositivos de medição. A atmosfera interior da câmara é geralmente composta de ar 

ou água, podendo aplicar-se outros meios desde que adequados. Sendo assim, os sistemas de 

aplicação de carga e pressão podem ser circuitos de ar comprimido ou de água. 
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Figura 2.12 -  Esquema do provete montado no interior da câmara triaxial [adaptado de Fortunato, 2005]. 

O sistema de aplicação de carga axial é constituído por uma bomba hidráulica que provoca a acção 

de um êmbolo no topo do provete, válvulas hidráulicas (válvula de carga e válvula de descarga) e um 

regulador de pressão. 

O sistema de aplicação de pressão de confinamento consiste numa bomba de água, uma válvula de 

esfera para a limitação da pressão máxima e três válvulas de diafragma (válvula de bypass, válvula 

de descarga e válvula de carga). 

O sistema de comando e controlo é constituído por uma unidade central que controla as válvulas dos 

dois sistemas referidos anteriormente, de modo a que a carga axial e a pressão de confinamento 

sejam aplicadas ciclicamente em fase, e por duas unidades amplificadoras de potência que fazem 

com que o sinal de comando enviado pela unidade central chegue às válvulas. 

O sistema de medição é composto por seis transdutores de deslocamento do tipo LVDT (“Linear 

Variable Differential Transducer”), um transdutor de deslocamento do tipo extensométrico, uma célula 

de força e duas células de pressão. Dos seis transdutores LVDT necessários, três destinam-se à 

medição da deformação axial do provete (Figura 2.13 a)) e os outros três à medição da deformação 

radial do provete (Figura 2.13 b)), através da variação do perímetro do mesmo. Os três primeiros são 

colocados no interior da câmara triaxial, paralelamente ao eixo do provete e afastados de 120º entre 

si. São apoiados em dispositivos de fixação que se aparafusam, a 1/3 e a 2/3 da altura do provete, 

em buchas previamente colocadas no interior do provete (pormenor da Figura 2.13 a)). Os 

transdutores para medição das deformações radiais, também no interior da câmara triaxial, são 

1 - Provete 

2 - Membrana interior 

3 - Membrana exterior 

4 - Placa porosa 

5 - Placa de topo 

6 - Placa de base 

7 - Célula de força 

8 - Transdutor para medição dos deslocamentos axiais 

9 - Transdutor para medição dos deslocamentos radiais 

10 - Êmbolo de aplicação de força axial 

11 - Câmara triaxial 

12 - Pressão de confinamento 

13 - Transdutor exterior para medição de deslocamentos axiais 

14 - Célula de pressão neutra 

15 - Célula de pressão de confinamento 

16 - Drenagem 

17 - Fichas de ligação dos transdutores 

18 - Válvula de purga 
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colocados unindo as extremidades de um fio que envolve o provete e que é mantido sob tensão, para 

alturas de 15, 30 e 45 cm. Os fios a 15 e 45 cm de altura deslizam sobre apoios de PVC colados à 

membrana e o fio a 30 cm de altura desliza sobre roldanas apoiadas em dispositivos de fixação 

(Figura 2.13 b)). O transdutor extensométrico também mede a deformação axial do provete mas é 

montado no exterior da câmara triaxial, medindo o deslocamento do êmbolo relativamente ao topo da 

câmara triaxial. A célula de força mede a força de compressão axial aplicada ao provete e é colocada 

no interior da câmara triaxial, fixa à placa de topo (Figura 2.13 c)). As duas células de pressão 

medem a pressão de confinamento e a tensão neutra e são montadas na base da câmara triaxial, 

como se pode ver na Figura 2.12. 

                            
                       a)                                                        b)          c) 

Figura 2.13  - Sistema de medição: a) Transdutor de deslocamento para medição da deformação axial e pormenor de apoio do 

mesmo; b) Transdutor de deslocamento para medição da deformação radial; c) célula de força 

[adaptado de Fortunato, 2005]. 

O sistema condicionador de sinais assegura a leitura de cada transdutor e trata os sinais emitidos 

pelos mesmos. 

O sistema de aquisição de dados recebe os sinais do sistema condicionador de sinais, digitaliza-os e 

regista-os. Esta informação é então transferida para o computador que a armazena em disco. O 

computador é a interface entre o sistema e o operador. Comunica com o condicionador de sinais e 

com o sistema de comando e controlo e permite ao operador a escolha de parâmetros de ensaio e a 

visualização gráfica e numérica durante o ensaio. 

A preparação do provete requer previamente uma caracterização da granulometria, para que se 

efectue, se necessário, uma recomposição da amostra, e um ensaio de compactação para que se 

obtenha o teor em água óptimo, o qual servirá de referência à preparação do provete. A preparação 

do provete consiste então em: i) preparação do material; ii) mistura e humedecimento; iii) 

compactação por vibro-compressão; iv) acondicionamento do provete. O provete é compactado num 

molde em PVC que posteriormente é facilmente removido. Depois de repousar, de modo a 

uniformizar o teor em água, o provete é montado na câmara triaxial, onde se colocam duas placas 

porosas, uma em cada extremidade do provete, uma placa de base e uma placa de topo (Figura 

2.12). Seguidamente forra-se o provete com duas membranas de borracha, com o objectivo de 

garantir a estanquidade. A Figura 2.11 b) mostra o provete montado e preparado para o ensaio. 
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Antes de começar os ensaios devem realizar-se testes, de modo a verificar se está tudo a funcionar 

correctamente para que se possa dar início ao ensaio, de forma segura, quer para o provete, quer 

para todo o sistema. 

É necessário definir para cada ensaio o número de ciclos, os tempos relativos à carga e à descarga e 

os valores máximos e mínimos de carga axial e de pressão de confinamento. 

O pré-condicionamento que, como já se referiu, se aplica para estabilizar as extensões permanentes 

do material, de modo a obter um comportamento reversível estável, consiste em aplicar um grande 

número de ciclos de um caminho de tensões que corresponde ao nível de tensão máximo aplicado 

durante o ensaio [EN 13286-7]. Seguidamente observa-se então o comportamento reversível para 

diversos caminhos de tensões com vários ciclos cada. 

No estudo da deformação permanente o ensaio é mais demorado e mais complexo pois é preciso um 

provete para cada trajectória de tensão a ensaiar e o número de ciclos de carga é maior. 

Em cada ensaio deve-se ler e registar os valores de: número de ciclos de carga; tensões axiais 

mínima e máxima; tensões de confinamento mínima e máxima; deformação axial permanente e 

reversível e deformação radial permanente e reversível, ao fim de vários valores de números de 

ciclos. 

2.4.2 - Ensaios de caracterização in situ  

A caracterização estrutural, quer do solo de fundação, quer das camadas constituintes dos 

pavimentos, é um importante processo aquando da construção, reabilitação ou manutenção de 

estruturas rodoviárias. Esta caracterização baseia-se na capacidade de carga do solo ou do 

pavimento, cujo melhor indicador são as deflexões, ou seja, os deslocamentos que a superfície em 

estudo sofre quando submetida a um carregamento. 

A medição das deflexões é o princípio básico dos ensaios de carga. Estes podem ser destrutivos ou 

não destrutivos. Os primeiros consistem na recolha de amostras no local que posteriormente são 

analisadas e caracterizadas em laboratório. Os segundos são ensaios que não danificam a superfície 

do pavimento e que se realizam no local, ou seja in situ. 

Os ensaios não destrutivos consistem na aplicação de uma carga na superfície do solo ou da camada 

do pavimento em estudo e na medição da deflexão correspondente num ou mais pontos. A carga 

aplicada tem o objectivo de simular o tráfego que transita ou transitará nessa superfície. Ainda 

relativamente aos ensaios não destrutivos podem considerar-se dois grupos principais: ensaios com 

equipamentos em que a carga é rolante, produzida por uma massa em movimento como é o caso do 

ensaio de carga com utilização da viga Benkelman, e ensaios com equipamentos em que a carga, 

estática ou dinâmica, é pontual, produzida num local fixo como é o exemplo do deflectómetro de 

impacto. 



Contribuição para o Estudo do Comportamento Mecânico de RCD Aplicados em Estradas de Baixo Tráfego 

 

Rosa Maria Matos Pestana (2008) 18 

Sendo o módulo de deformabilidade um bom indicador do desempenho do material, os equipamentos 

de ensaios in situ apresentam a vantagem de permitir estimá-los nas condições reais de campo que 

são difíceis de reproduzir em laboratório. 

 2.4.2.1 - Ensaio de carga com placa 

O ensaio de carga com placa é o ensaio de carga in situ, não destrutivo, mais antigo e que teve o seu 

aparecimento em 1947. É usado para estimar a capacidade de carga do conjunto formado pela 

fundação e camadas de materiais granulares e para obter os parâmetros de resistência do solo, 

verificando-se o seu comportamento através da avaliação da sua deformabilidade. Para tal, o 

conjunto solo-fundação é sujeito a um determinado carregamento de compressão. 

Este ensaio é usado na superfície ou em profundidade, em pavimentos flexíveis e rígidos [Petersen et 

al., 2007]. É um ensaio lento e algo trabalhoso, demorando a sua realização sempre mais de 30 

minutos. Tem por base as normas ASTM D1196-93 (2004): Standard Test Method for Nonrepetitive 

Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and 

Design of Airport and Highway Pavements e ASTM D1195-93 (2004): Standard Test Method for 

Repetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation 

and Design of Airport and Highway Pavements. São também usualmente usados os procedimentos 

das normas alemã, DIN 18134 (1976) e francesa, Mode Opératoire CT-2 (1973). 

O equipamento, montado como ilustra a Figura 2.14 a), consiste numa placa rígida circular ou 

quadrada que assenta directamente sobre o solo (Figura 2.14 b)), um macaco hidráulico para a 

aplicação do carregamento, uma célula de carga para medição da carga aplicada, um sistema de um 

ou mais deflectómetros para medição dos deslocamentos relativos da placa rígida e uma estrutura de 

referência para apoio à medição dos assentamentos, que no exemplo da Figura 2.15 é constituída 

por vigas de aço solidarizadas a hastes que se cravam ou apoiam no solo longe o suficiente da placa 

para que não sejam afectados pelas cargas aplicadas. 

   
                 a)                             b) 

Figura 2.14  - Ensaio de carga com placa: a) ensaio de carga com placa com o equipamento do IST; b) ensaio de carga com 

placa com o equipamento da STBA [Airbus, 2001]. 

A placa rígida pode ser de diversos tipos, dimensões e graus de rigidez [Pereira, 1971]. O macaco 

hidráulico é accionado através de uma bomba manual ou eléctrica, podendo variar a magnitude da 
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1 - Placa rígida 

2 - Macaco hidráulico 

3 - Bomba hidráulica 

4 - Célula de carga  

5 - Deflectómetro  

6 - Estrutura de referência 

7 - Equipamento de leitura 

carga. Os deflectómetros instalam-se no centro ou em pontos equidistantes do centro da placa rígida. 

É necessário ainda a utilização de um sistema de reacção, no qual se apoiará o macaco hidráulico ao 

aplicar o carregamento. Este deverá ser adequado à direcção, sentido e intensidade das cargas 

aplicadas [Moraes, 2005]. Pode ser montado de diversas formas, sendo geralmente constituído por 

uma viga fixa ao terreno, entre outros métodos. 

O equipamento, com todos os seus elementos, está representado nas Figuras 2.15 e 2.16. 

 
Figura 2.15  - Equipamento para o ensaio de carga com placa [adaptado de www.mecacisa.com]. 

O ensaio de carga com placa consiste na aplicação de ciclos de carga e descarga da placa rígida, 

que está assente directamente no solo a ensaiar, com uma carga produzida pela bomba hidráulica e 

transmitida por meio do macaco hidráulico, actuando contra o sistema de reacção. A carga e 

descarga pode ser aplicada por patamares, com ou sem incrementos, sendo a sua intensidade 

medida com a célula de carga e os respectivos assentamentos da superfície medidos pelos 

deflectómetros, em relação à estrutura de referência. 

 
Figura 2.16  - Equipamento para o ensaio de carga com placa [adaptado de www.mecacisa.com e www.tc.gc.ca]. 

Existem vários métodos de ensaio, como é o caso dos ensaios do tipo lento, rápido, misto, cíclico e 

com taxa de penetração constante e segundo várias normas de ensaio. No ensaio lento (norma 

alemã), em cada estágio a carga é mantida constante durante o tempo necessário para a 

estabilização do assentamento, enquanto que para o ensaio rápido (norma francesa) fixa-se um 

intervalo de tempo para cada estágio de carregamento, independentemente da estabilização do 
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assentamento. O ensaio misto consiste numa primeira parte de acordo com o ensaio lento e numa 

segunda parte como o ensaio rápido. O ensaio cíclico permite uma melhor avaliação do efeito 

repetitivo das cargas aplicadas pelos veículos sobre o pavimento. No ensaio com taxa de penetração 

constante a placa penetra a uma velocidade constante previamente definida, medindo-se a força 

necessária. Os autores Moraes (2005) e Costa (1999), presentes na bibliografia, descrevem mais 

detalhadamente estes tipos de ensaio. 

O ensaio utilizado pelo LCPC, ensaio rápido, utiliza uma placa circular de 600 mm de diâmetro na 

qual são feitos dois carregamentos: um primeiro carregamento para um patamar de 250kPa de 

tensão na placa, seguido de descarga total da força, e um segundo patamar para 200kPa. São 

medidos, em ambos os carregamentos, os assentamentos totais da placa. Para cada carregamento, 

utilizando aqueles assentamentos e admitindo que o meio é elástico, linear e que é semi-infinito, 

então é possível calcular dois módulos de deformabilidade equivalente no carregamento: EV1 e EV2. 

A relação entres estes módulos pode ainda ser utilizada como um parâmetro de eficiência da 

compactação. 

A estabilização dos assentamentos é verificada com recurso à curva tempo-deformação enquanto o 

ensaio decorre, ocorrendo quando a curva se torna horizontal. A curva carga-assentamento obtida da 

realização do ensaio permite perceber a evolução das deformações permanentes e o comportamento 

reversível da camada. Exemplos desta curva estão representados na Figura 2.17, onde se observa 

um conjunto de ciclos completos de carga e descarga, para três níveis de carregamento. 

 
Figura 2.17  - Curvas de deflexão, dez ciclos de carga-descarga para cada nível de carregamento [adaptado de Airbus, 2001]. 

 2.4.2.2 - Ensaio de carga com viga Benkelman  

A viga Benkelman é um equipamento que permite medir deflexões num ponto do pavimento, de modo 

não destrutivo. Tendo sido idealizada pelo engenheiro A. C. Benkelman, foi utilizada pela primeira vez 

em experiências da WASHO (Western Association of State Highway Organizations), em 1953. Não 

havendo nenhuma norma ASTM específica para a utilização da viga Benkelman, pode ter por base a 

norma ASTM D4695-03 (2008): Standard Guide for General Pavement Deflection Measurements. 

Segue ainda a norma AASHTO T 256: Standard Method of Test for Pavement Deflection 
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Measurements e a norma brasileira NBR 8547: Pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Delineamento da 

linha de influência longitudinal da bacia de deformação por intermédio da viga Benkelman. 

Este equipamento é utilizado com o auxílio de um camião que produz a carga que irá provocar as 

deformações no pavimento. Este tipo de carga designa-se por carga rolante, uma vez que o camião 

se desloca enquanto se medem as deflexões num ponto (Figura 2.18). 

 
Figura 2.18  - Utilização de uma Viga Benkelman [adaptado de http://pavementinteractive.org].  

A viga está articulada a uma parte fixa, a base, que se apoia no pavimento por meio de três pés 

reguláveis. Essa articulação permite o movimento da viga e divide-a em duas partes cuja relação 

entre comprimentos é conhecida, sendo geralmente de ½ [Alves, T., 2007]. Numa das extremidades 

da viga encontra-se a ponta apalpadora (ou ponta de prova) que se coloca em contacto com o 

pavimento, no ponto onde se pretende medir a deflexão. Na outra extremidade é accionado um 

deflectómetro quando ocorre qualquer movimento vertical da ponta apalpadora (Figura 2.19). 

 
Figura 2.19  - Viga Benkelman [adaptado de Alves, T., 2007]. 

O deslocamento medido pelo deflectómetro é induzido pela passagem de uma camião de duplo 

rodado. Esta carga aplicada é variável consoante o tipo de pavimento e de tráfego em estudo [Alves, 

T., 2007]. 

A viga é posicionada entre os pneus do rodado duplo do eixo traseiro, no ponto de deflexão máxima, 

ou seja, exactamente entre os pneus do rodado (Figura 2.18), sendo retirada a leitura inicial (L0). São 

realizadas mais uma ou duas leituras, a leitura final (Lf) no primeiro caso e as leituras intermédia (Li) e 

final, no segundo. Este método de medição designa-se por “Método da Canadian Good Roads 
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Association (C.G.R.A.)”, o qual veio substituir o método da WASHO, após intensos estudos realizados 

por engenheiros da C.G.R.A. (Figura 2.20). 

 
Figura 2.20  - Medição de deflexões com a Viga Benkelman - Método da C.G.R.A. [adaptado de Carneiro, 1966]. 

Uma vez que os comprimentos dos braços da viga são diferentes, a deflexão medida pelo 

deflectómetro não é a que ocorre na ponta apalpadora. Sendo assim, o deslocamento é determinado 

pela proporção 
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1h∆  é o deslocamento da ponta apalpadora, 
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medida pelo deflectómetro e 
1L  e 

2L  são os comprimentos dos braços, como se pode ver na Figura 

2.19 [Alves, T., 2007, adaptado de Antunes, 1993].  

Sendo assim a deflexão real é dada por 
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No caso de se realizar a medição contínua das deflexões, é possível traçar a bacia de deformação. 

No entanto, geralmente pretende-se obter apenas a deflexão máxima. 

É importante nunca esquecer que as deflexões medidas dependem de factores como a espessura e 

outras características das diversas camadas e especialmente da temperatura, no caso de pavimentos 

com camadas betuminosas.  

 2.4.2.3 - Ensaio de carga com Deflectómetro de Imp acto 

O Deflectómetro de Impacto FWD (“Falling Weight Deflectometer”) é um equipamento utilizado na 

avaliação da capacidade de carga de pavimentos rodoviários e aeroportuários, medindo a resposta 

do pavimento a uma carga de impacto. É também um ensaio de carga não destrutivo e um ensaio 

rápido, com bom rendimento. Foi desenvolvido gradualmente na Europa, na década de 60,  pela 

Technical University of Denmark, Danish Road Institute e Dynatest Group. Segue a norma ASTM 

D4694-96 (2003): Standard Test Method for Deflections with a Falling-Weight-Type Impulse Load 

Device. 

Este equipamento (Figura 2.21 a)) é composto por um sistema mecânico com um eixo vertical, ao 

longo do qual se desloca uma massa, uma placa rígida com 300 mm ou 400 mm de diâmetro (Figura 
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2.21 b)) sobre uma base com um conjunto de amortecedores e um conjunto de acelerómetros a 

várias distâncias do eixo vertical (Figura 2.21 c)). É montado num reboque que é atrelado a um 

veículo ligeiro e que se posiciona no local a ensaiar. 

Na Figura 2.21 a) apresenta-se o deflectómetro de impacto do LNEC, PRI 2100 FWD da Grontmij | 

Carl Bro. Este equipamento dispõe de quatro placas circulares de diferentes diâmetros e a força 

gerada, cujo valor de pico varia entre 7 e 150 kN, possui uma variação ao longo do tempo de forma a 

simular a passagem de um veículo. A leitura das deflexões à superfície é feita por nove geofones que 

estão posicionados num alinhamento recto a distâncias fixas do centro da placa. Permite cerca de 65 

pontos de ensaio por hora [Grontmij|Carl Bro, 2007]. 

           
               a)           b)               c) 

Figura 2.21 - Deflectómetro de Impacto: a) equipamento do LNEC; b) placa de carga; c) conjunto de acelerómetros. 

De modo a simular a passagem do tráfego a uma velocidade de 60 a 80 km/h [Antunes, 1993] a 

massa é posicionada a uma certa altura e largada sobre a placa rígida que transmite uma força ao 

pavimento. Essa força é medida através de uma célula de carga posicionada junto da placa, 

verificando-se neste ponto central a deflexão máxima. A massa, a altura de queda e o número de 

amortecedores podem ser ajustados para cada ensaio [Alves, T., 2007]. 

A determinadas distâncias do centro de aplicação da carga estão posicionados os acelerómetros 

(Figuras 2.21 c)) que medem os deslocamentos verticais da superfície do pavimento (deflexões) 

nesses pontos. O número de sensores usados pode variar entre 6 e 9, tal como o afastamento entre 

cada. Estas variações ocorrem de acordo com os objectivos definidos para o ensaio e as 

características do pavimento em estudo [Alves, T., 2007, adaptado de ASTM D 4694-96 (2003)]. A 

aquisição de dados é efectuada num computador que se encontra no veículo rebocador. 

O esquema de um deflectómetro de impacto está ilustrado na Figura 2.22, com todos os elementos 

constituintes indicados. 
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Figura 2.22  - Deflectómetro de Impacto [Fortunato, 2006, adaptado de Antunes, 1993]. 

Para ensaios em pavimentos rodoviários é normalmente usada a placa rígida de 300 mm de diâmetro 

e para ensaios aeroportuários a de 400 mm de diâmetro [Alves, T., 2007]. 

As cargas de impacto aplicadas podem atingir 300 kN dependendo do deflectómetro de impacto. As 

maiores cargas dizem respeito a equipamentos Heavy Weight Deflectometer (HWD) atingindo os 250 

kN e Super Heavy Weight Deflectometer (Super HWD) que atingem os 300 kN, podendo ser 

utilizados em pavimentos rodoviários e em pavimentos aeroportuários. 

O ensaio realizado com o deflectómetro de impacto permite a obtenção dos módulos de 

deformabilidade dos materiais das diferentes camadas, pois a deformada induzida no pavimento 

traduz a sua resposta elástica à solicitação aplicada. Com as deflexões medidas em cada 

acelerómetro, que formam a bacia de deflexões (Figura 2.23), é possível conhecer a qualidade 

estrutural do corpo do pavimento e, em particular, das camadas granulares e a capacidade de 

suporte do solo de fundação, pois cada um dos valores das deflexões reflecte a contribuição 

específica dum certo conjunto de camadas.  

 
Figura 2.23  - Deflectómetro de Impacto - Bacia de deflexões [adaptado de www.cprengenharia.com.br]. 

A vantagem deste equipamento está na rapidez de execução, na facilidade de variar a carga aplicada 

e na simulação mais precisa da solicitação do tráfego [Leite, 2007]. 

Também neste ensaio é importante ter em atenção a temperatura a que se efectua o ensaio, 

principalmente em pavimentos flexíveis, para a correcta interpretação dos resultados. 
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 Deflectómetro de Impacto portátil  

O Deflectómetro de Impacto portátil, ou ligeiro, LFWD (“Light Falling Weight Deflectometer”), é um 

modelo portátil do deflectómetro de impacto, que tem a vantagem de poder ser utilizado em locais de 

difícil acesso. Além disso, o transporte é facilitado, o custo é menor e permite obter informação 

imediata in situ para uma rápida avaliação das características do pavimento. Foi desenvolvido na 

Alemanha, como alternativa de dispositivo de ensaio in situ ao ensaio de carga com placa [Nazzal, 

2003]. Tem por base a norma ASTM E2583-07: Standard Test Method for Measuring Deflections with 

a Light Weight Deflectometer. 

Existem vários modelos no mercado como resultado de diferentes manufacturas e diferentes países 

de origem, no entanto os seus princípios de funcionamento são similares. Os mais comuns são o 

German Dynamic Plate (GDP), o Transport Research Laboratory Foundation Test (TFT), o Prima 100 

LFWD (Figura 2.24 b)) e o Dynatest 3031 LWD. 

Tal como o deflectómetro de impacto, este equipamento permite determinar a deformada à superfície, 

medindo as deflexões geradas pela aplicação da carga, de modo não destrutivo. Opera em cerca de 

30 segundos, com grande facilidade e com apenas um operador (Figura 2.24 b)). A aquisição e 

avaliação de dados é realizada com o auxílio de um computador portátil ou de um PDA, através de 

bluetooth (Figura 2.24 c)). 

É constituído por uma placa de carga circular (de 100 mm, 200 mm ou 300 mm) que assenta 

directamente sobre o material a ensaiar, uma massa móvel que se desloca num varão guia fixo e que 

cai livremente de uma altura definida, uma célula de carga que mede a força aplicada à superfície, 

um conjunto de borrachas amortecedoras que protegem a célula de carga da queda da massa e um 

geofone posicionado no centro da placa, que mede as deflexões induzidas [Gudishala, 2004]. Além 

do geofone central podem ser utilizados mais dois geofones consoante o fabricante (Figura 2.24 a)). 

A massa móvel é elevada manualmente até à altura definida (no máximo de 0,80 m) e largada, 

caindo sobre os amortecedores e transmitindo um impulso à placa de carga e ao solo. A força 

aplicada no solo por este impulso é medida pela célula de carga e a deflexão resultante medida pelo 

geofone central e pelos geofones laterais, se utilizados. As deflexões e forças medidas são 

transmitidas ao sistema de controlo (computador portátil ou PDA), que através de um software pode 

utilizá-las para o cálculo do módulo de rigidez elástico segundo 

             

c

LFWD dE
δ
σ

75,0=             (2.6) 

onde σ  é a tensão aplicada (kPa), d  o diâmetro da placa (m) e 
cδ  a deflexão central (m) [Fortunato, 

2005]. 

Um exemplo das curvas de evolução das forças aplicadas e das deflexões medidas, ao longo do 

tempo, ilustra-se no PDA da Figura 2.24 c). 
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                  a)              b)            c) 

Figura 2.24  - Deflectómetro de Impacto Portátil: a) do IST; b) do LNEC; C) PDA. 

 2.4.2.4 - Ensaio com Geogauge  

O Geogauge é um equipamento que surgiu da necessidade de encontrar um novo método para a 

avaliação da compactação de solos no local. Usando a mesma tecnologia militar, aplicada na 

detecção de minas, do exército dos Estados Unidos, o Geogauge foi desenvolvido através de um 

contrato da Federal Highway Administration (FHWA) com a Bolts, Beranek e Newman (BBN) e a CNA 

Consulting Engineers, tendo sido manufacturado pela Humboldt Manufacturing Company [Fiedler et 

al., 1998]. Segue a norma ASTM D6758-08: Standard Test Method for Measuring Stiffness and 

Apparent Modulus of Soil and Soil-Aggregate In-Place by Electro-Mechanical Method. 

O Geogauge, também conhecido por Soil Stiffness Gauge (SSG) é um equipamento electro-mecânico 

portátil, de fácil manuseamento e baixo custo de utilização, que permite medir rapidamente a rigidez 

in situ, sem perturbação do solo. Aplica-se a camadas compactadas de solos ou de agregados, 

executadas em terraplenagens ou para apoio de infra-estruturas de transportes. Simplificadamente, o 

equipamento aplica uma carga sinusoidal na superfície do solo e mede o deslocamento resultante 

[HUMBOLDT, 2008], simulando as condições reais de utilização. Da razão entre a força aplicada ( F ) 

e o deslocamento sofrido (δ ) resulta a rigidez do solo ( δFk = ) e com esta é possível calcular o seu 

módulo elástico. 

Com estas propriedades, e avaliando a sua variabilidade, é possível controlar o processo de 

compactação de modo mais rápido, barato, seguro e preciso, em vez de usar a baridade do solo 

como medida de compactação [Fiedler et al., 1998]. Sendo assim, é um bom instrumento para 

identificar anomalias durante a construção de camadas não ligadas de pavimentos, pois permite 

detectar a existência ou não de uniformidade das camadas [HUMBOLDT, 2008]. 

1 - Placa de carga   2 - Cilindro com célula de carga   3 - Borrachas amortecedoras 

4 - Massa móvel  5 - Varão guia     6 - Mecanismo para o geofone central 

7 - Geofones extra 
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O equipamento tem uma forma cilíndrica, com 280 mm de diâmetro e 254 mm de altura (Figuras 2.25 

a) e b)), pesando cerca de 10 kg [Nazzal, 2003]. É constituído por uma base metálica em forma de 

anel que se ilustra na Figura 2.25 c), com diâmetro exterior de 114 mm, diâmetro interior de 89mm e 

espessura 13 mm, que assenta directamente no solo. Directamente sobre a base rígida encontra-se 

um cilindro rígido com uma placa flexível e sobre esta o vibrador electromecânico. Deste modo a 

força vertical aplicada pelo vibrador é transmitida à base e ao material a ensaiar. Acoplados ao 

cilindro rígido estão dois sensores de velocidade que medem a força aplicada e a correspondente 

deflexão. Uma unidade de controlo envia o sinal ao vibrador e uma unidade de processamento de 

sinais recebe as medições feitas pelos sensores. Existe ainda uma unidade de cálculo e registo dos 

resultados e uma de controlo de processos e E/S (entrada/saída). No topo superior exterior do 

equipamento encontra-se a placa de controlo e o monitor que interfere com o utilizador, como se 

pode observar na Figura 2.25 b). Todos os processos são alimentados por uma fonte de alimentação 

constituída por baterias. Sobre a base que suporta o peso do Geogauge encontra-se uma série de 

borrachas isoladoras de vibrações, para que apenas as excitações produzidas pelo vibrador sejam as 

transmitidas à base (Figura 2.26). 

    
         a)                  b)            c)             d) 

Figura 2.25  - Geogauge: a) aspecto e dimensões do equipamento; b) painel de controlo e dimensões do equipamento c) base 

do equipamento; d) marca no solo após o ensaio [Fortunato, 2005]. 

  
Figura 2.26  - Equipamento Geogauge [adaptado de Fortunato, 2005 e Lenke et al., 2001]. 

Durante o ensaio a força aplicada e o respectivo deslocamento são medidos para 25 frequências de 

vibração diferentes, na gama de valores entre 100 e 196 Hz. A definição desta faixa de frequências 

 1 - Base metálica com anel rígido 

 2 - Dispositivos de isolamento de vibrações 

 3 - Fontes de alimentação 

 4 - Sensores de Velocidade (1 e 2) 

 5 - Placa flexível 

 6 - Vibrador electro-mecânico 

 7 - Sinal 

 8 - Processamento dos Sinais dos Sensores 

 9 - Cálculo e Registo 

10 - Controlo de Processos e E/S 

11 - Controlo e Monitor 
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permite filtrar os desvios resultantes de equipamento que opera na proximidade [Fiedler et al., 1998]. 

A força máxima produzida pelo Geogauge traduz-se por uma tensão aplicada da ordem de 30 kPa 

[Fortunato, 2005] e um deslocamento do solo menor que 1,27 x 10-6 m [Nazzal, 2003]. A rigidez é 

então determinada baseando-se na média dos 25 valores obtidos [Lenke et al., 2001], resultando em 

valores entre 3 e 70 MN/m, o que se traduz por valores do módulo de deformabilidade entre 25 e 600 

MPa [Fortunato, 2005]. Cada ensaio tem a duração de cerca de 75 segundos. 

Segundo as recomendações da HUMBOLDT (2008), o contacto entre a base do equipamento e o 

solo deve ser, no mínimo, de 60%. Esta área de contacto é conseguida em camadas compactadas 

com um acabamento relativamente regular e nivelado, requerendo pouca ou nenhuma preparação 

(Figura 2.25 d)). No entanto, em superfícies rugosas em que o contacto mínimo não é assegurado, 

recomenda-se a colocação de uma fina camada de areia ou o preenchimento dos vazios do solo com 

areia molhada. A areia utilizada deve ter uma rigidez diferente da do solo [Peterson et al., 2002] e 

uma vez que esta camada tem uma espessura muito inferior à das camadas a estudar, a sua 

influência pode ser ignorada [Mohammad et al., 2003]. Em relação à utilização desta camada, 

Peterson et al. (2002) realizaram um estudo sobre a sua influência na medição da rigidez, estudando 

três tipos de assentamentos. 

A rigidez medida com o Geogauge pode ser usada para calcular o módulo elástico do solo. Sabendo 

que a rigidez do anel rígido do equipamento Geogauge sobre um meio isotrópico, homogéneo e 

elástico linear é definida pela expressão 

     
)1(

77,1
2ν−

= ER
k              (2.7) 

onde E  é o módulo de Young, R o raio exterior do anel de carga e ν  o coeficiente de Poisson. Por 

sua vez, o módulo de rigidez elástico é dado por  

     
R

HE SGG 77,1

)1( 2ν−=             (2.8) 

onde 
SGH  é a leitura de rigidez do Geogauge, em MN/m [Nazzal, 2003]. 

2.5 - Modelação e classificação do comportamento me cânico 

Os modelos de comportamento servem para prever o comportamento de uma estrutura, como é o 

caso dos pavimentos, e assim estudar o efeito das acções a que está sujeita [Antunes, 1993]. Servem 

também para interpretar os resultados dos ensaios de carga. 

Como refere Antunes (1993), para a construção de um modelo é necessário conhecer as relações 

tensões/deformações de cada material da estrutura. Estas relações podem ser estudadas através de 

ensaios triaxiais. 
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2.5.1 - Modelos de comportamento às deformações rev ersíveis 

Como referem Fortunato (2005) e Neves (2001), a modelação do comportamento reversível dos 

materiais granulares vem sendo expressa em termos de tensão-deformação, podendo ser esta 

caracterizada de dois modos: 

� por um módulo reversível dependente do estado de tensão e por um coeficiente de Poisson 

constante ou dependente do nível de tensão; 

� pelas componentes volumétricas e distorcionais das tensões e deformações. 

Nos primeiros estudos, baseados na interpretação de ensaios triaxiais cíclicos com tensão lateral 

constante, não era habitual medir as deformações radiais, arbitrando necessariamente valores 

constantes para o coeficiente de Poisson. Com a evolução dos ensaios triaxiais, no final dos anos 

setenta, que passaram a permitir uma pressão de confinamento variável, conclui-se que a hipótese 

do coeficiente de Poisson ser constante não correspondia à realidade. 

O segundo modo de caracterização da relação tensão-deformação referido é o mais utilizado nos 

modelos mais recentes, nomeadamente na Europa, a partir dos anos oitenta, tal como refere 

Fortunato (2005). Boyce, em 1976, foi um dos autores que apresentou expressões para este modo, 

que permitem o cálculo da extensão volumétrica reversível e da extensão distorcional reversível de 

materiais britados. Essas expressões, como refere Neves (2001), são baseadas em ensaios triaxiais 

cíclicos com pressão de confinamento variável. 

Em 1980, Boyce apresenta o seu modelo elástico não linear que permite uma caracterização do 

comportamento dos materiais granulares em ensaios triaxiais cíclicos a tensão lateral variável. Como 

refere Fortunato (2005), trata-se de um modelo muito mais realista, na caracterização destes 

materiais, em que se considera uma aproximação boa relativamente às deformações volumétricas 

reversíveis. Na sua forma original, a extensão volumétrica reversível )( νε  e a extensão distorcional 

reversível )( qε , relacionadas com a tensão normal média )( p  e com a tensão deviatórica )(q , são 

dadas pelas seguintes expressões: 
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3

2 31 σσ +=p ; 

 
31 σσ −=q ; 

 
1K , 

1G  e n  são constantes do material, determinadas em ensaios triaxiais cíclicos com 

pressão de confinamento variável. O facto de se usarem apenas três parâmetros constitui a principal 

vantagem deste modelo de Boyce. 

Como refere Fortunato (2005), o modelo de Boyce pode também ser expresso em termos do módulo 

de compressibilidade volumétrica )(K  e do módulo de distorção )(G , através das expressões: 
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           npGG −= 1

1
         (2.12) 

Conclui-se então que, o módulo de compressibilidade volumétrica depende principalmente da tensão 

média, p , e da relação pq , que quando aumenta, a extensão volumétrica diminui e o módulo de 

compressibilidade volumétrica aumenta, o que indica que o material tem um comportamento dilatante. 

O módulo de distorção depende apenas da tensão média, p  [Neves, 2001]. 

O modelo de Boyce foi modificado posteriormente por diversos investigadores. Jouve e Elhannani 

(1994) apresentaram uma generalização do seu modelo, quer para material isotrópico, quer para 

material ortotrópico. Hornych et al. (1998) apresentaram uma outra variante do modelo de Boyce, a 

materiais com anisotropia, após experiências com ensaios triaxiais cíclicos com pressão de 

confinamento variável. Esta versão do modelo de Boyce, tal como concluíram Gomes Correia et al. 

(1999), é a que permite uma melhor aproximação das extensões volumétrica e distorcional 

reversíveis ocorridas durante os ensaios. Sendo assim, tem sido utilizada na modelação do 

comportamento reversível de materiais granulares [Fortunato, 2005; Neves, 2001]. Como refere 

Fortunato (2005), Pappin (1979) e Pappin e Brown (1980) propuseram um modelo semelhante ao de 

Boyce, onde a extensão distorcional reversível depende do comprimento da trajectória de tensões 

aplicada. Loret também propôs expressões para o cálculo das extensões volumétricas e distorcionais 

reversíveis, com base no modelo de Boyce [Neves, 2001]. 

2.5.2 - Modelos de comportamento às deformações per manentes 

Os modelos de comportamento às deformações permanentes são baseados em ensaios triaxiais 

cíclicos, tendo havido alguns desenvolvimentos nos últimos anos, com a possibilidade de realização 

destes ensaios com um grande número de aplicações de carga [Fortunato, 2005]. São modelos que 

têm por base a experiência do desempenho, a longo prazo, das camadas do pavimento, onde, 
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normalmente, as deformações permanentes, axiais e radial, são expressas em função do número de 

ciclos de carga, )(N , e/ou das tensões aplicadas, )(σ . Estes modelos são válidos para trajectórias 

de tensões afastadas da ruptura do material [Neves, 2001]. Alguns modelos consideram que a 

deformação permanente tem uma taxa de crescimento cada vez menor, com o número de aplicações 

de carga (comportamento reversível), outros consideram que tem um aumento contínuo, sem que 

ocorra estabilização. 

Os primeiros modelos de previsão do comportamento dos materiais granulares às deformações 

permanentes surgiram de resultados de ensaios triaxiais cíclicos com pressão de confinamento 

constante, resultando em modelos simples, onde a extensão permanente depende apenas do número 

de ciclos de carga, )(N . Como apresenta Neves (2001), estes modelos representam-se por 

expressões do tipo das que se seguem: 

              Bp AN=1ε      (2.13) 

     )log(1 NDCp +=ε      (2.14) 

onde A e C  são a deformação permanente após o primeiro ciclo e B  e D  são a inclinação da 

recta obtida por regressão [Leite, 2007]. 

Também com base em ensaios triaxiais cíclicos com pressão de confinamento constante, os autores 

Lashine, Shenton, Hyde, Pappin (1979) e Lentz e Baladi (1981), citados por Neves (2001), 

propuseram modelos onde associaram o número de ciclos de carga com os níveis de tensão 

aplicados. 

Um dos modelos com maior destaque na bibliografia pesquisada é o modelo de Paute, Hornych e 

Benaben (1994). Este modelo, baseado em ensaios triaxiais com pressão de confinamento variável, 

permite a estimativa da deformação axial permanente, em função do número de ciclos de carga e do 

nível de tensão aplicada. Além disso baseia-se na hipótese de que a deformação permanente 

acumulada aumenta assimptoticamente, sendo representado pela seguinte expressão [Fortunato, 

2005]: 

    )()100()( *
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onde N       - número de aplicações de carga; 

 )(1 Npε       - extensão axial permanente acumulada após N  ciclos; 

 )100(1

pε    - extensão axial permanente acumulada após 100 ciclos; 
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 )(*

1 Npε      - extensão axial permanente adicional para N >100; 

 
1A        - parâmetro obtido a partir dos ensaios, constituindo o valor limite de  

   )(*

1 Npε  para um valor infinito de N ; 

 B        - parâmetro obtido a partir dos ensaios, que caracteriza a evolução da  

   deformação permanente em função do número de ciclos. 

Como se observa, este modelo separa a deformação permanente acumulada nos primeiros 100 

ciclos da restante, considerando, como refere Fortunato (2005), que essas extensões primárias 

dependem das condições de preparação dos provetes. 

De modo a ter em conta o efeito do nível de tensão na previsão da deformação permanente, o 

parâmetro 
1A  pode ser expresso segundo: 
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onde a  e b  são parâmetros positivos do modelo, sendo  mba =  e 

 
m

s
p =∗ ,  onde s  é a ordenada na origem e m o declive da envolvente de ruptura no plano p-

q, como mostra a Figura 2.27. O parâmetro ∗p  é o valor de p  para 0=q . 

 

Figura 2.27  - Plano p-q, para determinação do parâmetro ∗p  [Fortunato, 2005]. 

Para a aplicação deste modelo, é usual aplicar 80000 ciclos de carga nos ensaios triaxiais, sem pré-

carregamento. É também normal considerar que o valor limite da deformação permanente total é o 

dobro de ( )20000*
1
pε , desde que este seja inferior a 

1A . Os valores de m , s , a , b  e ∗p  são obtidos 

através de aproximações sucessivas, uma vez que não se conhece geralmente a envolvente de 

ruptura do material [Neves, 2001]. 

Outros autores têm proposto modelos de comportamento para as deformações permanentes em 

materiais granulares. É o caso de Wolff et al. (1992), Lerkarp e Isacsson (1998), Lekarp et al. (2000), 

Barksdale (1972), Sweere (1990) , Le Tirant, Sarda e Veverka (citados por Neves, 2001). 
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2.5.3 - Métodos de classificação empírica 

Os métodos empíricos têm como base a experiência acumulada ao longo do tempo e a informação 

obtida a partir da observação do comportamento de trechos experimentais. São, portanto, métodos 

concebidos a partir de bases não teóricas [Parreira, 2008], que correlacionam o desempenho do 

pavimento com algumas propriedades dos materiais neles empregues. São métodos de fácil 

utilização, pois necessitam, em geral, da medição de um único parâmetro [Antunes, 1993]. No 

entanto, as suas aplicações têm limitações, uma vez que pressupõem a verificação de condições 

semelhantes aquelas para que foram desenvolvidos. É o caso da condições climáticas, dos materiais 

usados, dos processos construtivos empregues, da estrutura do pavimento e das condições de 

carregamento (tráfego). 

A observação do comportamento dos trechos experimentais permite a concepção de ábacos, os 

quais permitem, em conjunto com os resultados dos ensaios, uma estimativa bastante aproximada. É 

no entanto necessário ter vários ábacos, que variam conforme as várias características. 

Os métodos empíricos têm vindo a ser substituídos por métodos racionais. 

2.5.4 - Métodos de classificação racional 

Os métodos de classificação racional, ou analítica, surgiram mais tarde e são métodos mais versáteis 

do que os métodos empíricos, pois permitem o uso de novos materiais e de novos métodos 

construtivos dos pavimentos, que foram surgindo ao longo dos anos, e que não eram contemplados 

nos métodos empíricos. Baseiam-se na análise estrutural de tensões e deformações de sistemas em 

camada, permitindo a previsão do comportamento dos pavimentos através do cálculo de tensões, 

deformações e deslocamentos [Parreira, 2008]. Para tal, é necessário interpretar os resultados dos 

ensaios de carga, para o estabelecimento do modelo de comportamento estrutural do pavimento 

[Antunes, 1993]. 

Estes métodos são usados no dimensionamento de pavimentos novos, no dimensionamento do 

reforço de um pavimento já existente, e na avaliação da capacidade de carga [Antunes, 1993]. São 

métodos que estão ligados ao desenvolvimento de técnicas de ensaio para caracterização mecânica 

dos materiais e ao desenvolvimento de meios de cálculo automático cada vez melhores [Antunes, 

1993]. 

Os métodos racionais têm as seguintes vantagens enunciadas pela AASHTO (1986) e referidas por 

Neto (2004): melhor confiabilidade no projecto; possibilidade de prever defeitos específicos; 

possibilidade de extrapolação de resultados de laboratório e de campo; maior compatibilização entre 

custo e benefício das obras; possibilidade de prever as consequências de novas configurações de 

carregamento; melhor utilização dos materiais disponíveis; possibilidade de se considerar 

explicitamente os efeitos sazonais. 
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2.6 - Considerações finais 

As camadas granulares dos pavimentos – camadas de base e de sub-base – estão constantemente 

expostas a acções mecânicas. Estas provocam deformações na camada constituída por agregados. 

Da deformação provocada, uma parte é recuperável e outra não. A primeira designa-se por 

deformação reversível e a segunda por deformação permanente. Com o aumento das solicitações, a 

deformação permanente vai-se acumulando e estabiliza, considerando-se a partir daqui que a 

camada tem um comportamento elástico, ou seja só existem deformações recuperáveis. Sendo 

assim, o comportamento mecânico do material é caracterizado pelo módulo reversível e pela 

deformação permanente acumulada. 

Como factores que influenciam o comportamento mecânico dos materiais granulares destacam-se os 

parâmetros de estado, os parâmetros intrínsecos à natureza do material, os parâmetros relativos às 

condições em serviço e os factores resultantes do processo de fabrico e condições de aplicação do 

material em obra. 

A maior dificuldade na realização de ensaios que permitam estudar o comportamento mecânico dos 

agregados reside na difícil imposição de solicitações semelhantes às que verificam na realidade. 

Sendo assim, a modelação do comportamento mecânico é complexa. 

Os requisitos expressos no Caderno de Encargos da ex-JAE, actualmente em revisão, devem ser 

respeitados pelos agregados britados de granulometria extensa (“tout-venant”) usados em camadas 

de base e de sub-base de pavimentos rodoviários. 

Como ensaios mais importantes e frequentes, na caracterização da resistência das partículas, refere-

se o ensaio de fragmentação de Los Angeles e o ensaio de desgaste de micro-Deval. 

De modo a caracterizar o desempenho das camadas não ligadas, quando sujeitas a carregamentos, 

realizam-se ensaios, em laboratório e in situ, baseados na medição das deformações reversíveis 

quando se impõe um carregamento. Em laboratório recorre-se ao ensaio triaxial cíclico, no qual se 

simulam o carregamento imposto pelo tráfego e as sobrepressões devido às camadas superiores do 

pavimento, sobre um provete cilíndrico previamente preparado em laboratório e acondicionado numa 

câmara triaxial. Em campo, são vários os ensaios possíveis, os quais podem ser destrutivos ou não 

destrutivos. Recorrendo-se idealmente aos ensaios não destrutivos, estes baseiam-se na imposição 

de um carregamento e na medição das deflexões resultantes, através de diversos equipamentos. 

Destacam-se o ensaio de carga com placa, o ensaio de carga com pneu e medição da deflexão com 

a viga Benkelman, o ensaio de carga com deflectómetro de impacto, pesado ou ligeiro, e o ensaio 

com Geogauge. 

Os modelos de comportamento servem para prever o comportamento de uma estrutura, como é o 

caso dos pavimentos, e assim estudar o efeito das acções a que está sujeita. Para o desenvolvimento 

de um modelo é necessário conhecer as relações tensões/deformações de cada material da 

estrutura, as quais podem ser estudadas através de ensaios triaxiais. 
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O modelo de Boyce, relativamente às deformações reversíveis, é um dos mais usados. Considera-se 

um modelo bastante realista, que se caracteriza por expressões que permitem o cálculo da extensão 

volumétrica reversível e da extensão distorcional reversível de materiais britados, baseadas em 

ensaios triaxiais cíclicos com pressão de confinamento variável. Pode também ser expresso em 

termos do módulo de compressibilidade volumétrica e do módulo de distorção. 

Um dos modelos de comportamento às deformações permanentes com maior destaque é o modelo 

de Paute et al. (1994). É baseado em ensaios triaxiais com pressão de confinamento variável e 

permite a estimativa da deformação axial permanente, em função do número de ciclos de carga e do 

nível de tensão aplicada. 

Os métodos de classificação empíricos, de fácil utilização, têm como base a experiência acumulada 

ao longo do tempo e a informação obtida a partir da observação do comportamento de trechos 

experimentais. No entanto, as suas aplicações têm limitações, uma vez que pressupõem a verificação 

de condições semelhantes aquelas para que foram desenvolvidos. 

Os métodos de classificação racional, ou analítica, surgiram mais tarde e são métodos mais versáteis 

do que os métodos empíricos. Permitem a previsão do comportamento dos pavimentos através do 

cálculo de tensões, deformações e deslocamentos. São usados no dimensionamento de pavimentos 

novos, no dimensionamento de reforços de um pavimentos já existentes, e na avaliação da 

capacidade de carga. 
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Capítulo 3 - Principais características dos Resíduo s de Construção e Demolição 

3.1 - Considerações Iniciais 

As actividades da construção civil, nomeadamente construções, reconstruções, reabilitações, 

conservações e demolições geram frequentemente sobras, desperdícios e entulhos, os designados 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD), Figura 3.1. Além das actividades ligadas à engenharia 

civil outras fontes geradoras de RCD são os desastres naturais e as guerras. 

       
Figura 3.1  - Resíduos de Construção e Demolição (RCD) [Ricci, 2007]. 

O volume produzido destes materiais é geralmente elevado, principalmente nas grandes cidades e 

em cidades em grande desenvolvimento, apontando-se para cerca do dobro do volume de resíduos 

sólidos urbanos (RSU). Conforme já referido anteriormente, em Portugal estima-se que cerca de 300 

kg de RCD, per capita, sejam gerados num ano [Rodrigues, 2008]. No Quadro 3.1 apresentam-se 

dados relativos à produção de RCD em vários países da UE. 

Além da geração de resíduos, estes países tendem também a consumir uma grande quantidade de 

materiais nas suas construções. Estima-se que a construção civil seja a actividade que consome mais 

recursos naturais, sendo responsável por entre 15 e 50% do consumo total, variando o consumo de 

agregados naturais entre 1 e 8 toneladas por habitante por ano [Leite, 2001]. Dados relativos à 

produção de agregados naturais em vários países da União Europeia são apresentados no Quadro 

3.2 e estão representados nas Figuras 3.2 e 3.3. 

Surgem então dois grandes problemas: o consumo de grandes quantidades de recursos naturais e o 

escoamento de grandes quantidades de resíduos de construção e demolição produzidas. 

Os agregados naturais são uma matéria prima importante que se vai esgotando progressivamente e a 

abertura de novas pedreiras para extracção de material constitui sempre um problema ambiental 

[Alfaro et al.]. É neste contexto que a produção de agregados reciclados, nomeadamente através de 

RCD, pode funcionar como uma boa alternativa na diminuição do consumo de agregados naturais. 

Um modo de valorizar os resíduos é convertê-los de novo em matéria prima. No entanto, é 

necessário que os agregados reciclados consigam competir com os agregados naturais, quer no 

custo quer na qualidade. Podem ser mais competitivos em locais onde exista falta de material natural, 

baixando o custo total, com a diminuição dos custos de transporte. 
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Quadro 3.1  - Produção média de RCD na UE [Gonçalves, 2007]. 

País 
Produção 

média de RCD 
(1000 ton) 

Crescimento 
médio anual 

Intervalo 
do estudo 

População em 
2005 (milhões 

de hab) 

Produção 
per capita  
(kg/hab) 

Bélgica 6.559 n/a 1994 10,4 631 

Dinamarca 2.787 6,05% 1992-2000 5,4 516 

Alemanha 238.580 2,07% 1996-2000 82,5 2892 

Grécia 1.898 3,90% 1996-2000 11,1 171 

Espanha 22.000 n/a 1991 43,0 512 

França 24.300 -0,05% 1991-1997 59,9 406 

Irlanda 2.012 27,19% 1995-1998 4,1 491 

Itália 26.226 -4,20% 1991-1999 58,5 448 

Luxemburgo 4.359 42,16% 1997-1999 0,5 8717 

Holanda 15.604 4,33% 1990-2001 16,3 957 

Áustria 27.500 n/a 1999 8,2 3354 

Finlândia 33.545 4,12% 1997-1999 5,2 6451 

Reino Unido 70.625 0,39% 1990-1999 60,0 1177 

Noruega 1.840 -3,74% 1990-2000 4,6 400 

Suíça 6.393 n/a 1998 7,5 852 

Chipre 555 -2,34% 1990-1999 0,7 793 

República Checa 8.486 16,55% 1998-2001 10,2 832 

Estónia 294 16,08% 1995-2000 1,3 226 

Letónia 39 n/a 2001 2,3 17 

Lituânia 231 10,00% 2000-2001 3,4 68 

Malta 970 -2,29% 1990-2001 0,4 2424 

Polónia 668 2,94% 1998-2001 38,2 17 

Roménia 623 27,68% 1995-2000 21,7 29 

Eslováquia 477 -6,80% 1998-2000 5,4 88 

Eslovénia 427 35,64% 1995-2001 2,0 213 

Croácia 290 n/a 2000 4,4 66 

Total 497.288     467,2 1064 

Relativamente à deposição dos resíduos são vários os problemas associados. Os RCD quando 

dispostos ilegalmente, e posteriormente associados à deposição de outros resíduos, podem originar 

problemas de saúde pública, degradação da paisagem e contaminação ambiental. A deposição em 

aterros sanitários reduz a capacidade destes, o que faz com que seja necessário criar mais aterros 

para receber resíduos, consistindo igualmente num problema ambiental. Além disso, os custos 

relativos à deposição são altos e tendem a aumentar. É portanto necessário que haja uma 

consciência ambiental, para perceber que a reciclagem de RCD é um modo de aproveitar o potencial 

dos resíduos em termos económicos e aumentar a vida dos recursos naturais, reduzindo-se assim os 

problemas de poluição, bem como o consumo de energia na extracção de materiais. 

Apesar de existirem desde sempre, só nas últimas décadas as preocupações sobre a gestão de 

resíduos têm começado a aparecer, assim como as tentativas de minimizar os problemas decorrentes 

da geração de RCD. Sendo assim, nos últimos anos, a reciclagem tem sido incentivada em todo o 

mundo, surgindo como uma solução cada vez mais apoiada e com resultados positivos já 

demonstrados em vários países [Gonçalves, 2007]. Contudo, como refere Woodside et al. (1997), 

vários autores acreditam que um dos maiores problemas no uso de material reciclado reside no facto 
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de existir um preconceito geral ao considerar que este tipo de material é um material menor para a 

construção. Dados relativos à produção de agregados reciclados em vários países da União Europeia 

encontram-se no Quadro 3.2, sendo expressos nas Figuras 3.2 e 3.3. 
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Figura 3.3  - Composição de agregados produzidos na UE em 2005, por país [adaptado de Gonçalves (2007)]. 

No que respeita a Portugal, a gestão de RCD está ainda numa fase inicial, existindo ainda muito a 

fazer. Estima-se que dos 300 kg por ano, per capita, de RCD, referidos anteriormente, apenas 100 kg 

País Areia (M. 
ton) 

Agregados 
grossos 

naturais (M. 
ton) 

Agregados 
reciclados 

(M. ton) 

Agregados 
artificiais 

(M.ton) 

Total 
(M.ton) 

Bélgica 13,9 38,0 12,0 1,2 65,1 

Alemanha 263,0 174,0 46,0 30,0 513,0 

Espanha 159,0 300,0 1,3 0,0 460,3 

França 170,0 223,0 10,0 7,0 410,0 

Irlanda 54,0 79,0 1,0 0,0 134,0 

Itália 225,0 145,0 4,5 3,0 377,5 

Holanda 24,0 4,0 20,2 n/a 48,2 

Áustria 66,0 32,0 3,5 3,0 104,5 

Finlândia 53,0 45,0 0,5 n/a 98,5 

Reino Unido 124,0 85,0 56,0 12,0 277,0 

Noruega 15,0 38,0 0,2 n/a 53,2 

Suíça 46,5 5,3 5,3 n/a 57,1 

República Checa 25,5 38,0 3,4 0,3 67,2 

Polónia 104,3 37,7 7,2 1,6 150,8 

Eslováquia 8,9 16,9 0,2 0,3 26,3 

Portugal 6,3 82,0 n/a n/a 88,3 

Suécia 23,0 49,0 7,9 0,2 80,1 

Total 1.381,4 1.391,9 179,2 58,6 3.011,1 

 46% 46% 6% 2%  

Figura  3.2 - Composição média de 

agregados produzidos na UE em 2005 

[adaptado de Gonçalves (2007)]. 

Quadro  3.2 - Produção de agregados (em milhões de toneladas) na UE em 

2005 [Gonçalves, 2007]. 
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tenham um destino final adequado [Rodrigues, 2008]. Além disso, pode considerar-se que o mercado 

disponível para agregado reciclado de RCD é quase inexistente [Silveira], pois as reservas naturais 

em Portugal, tal como nos países do sul da Europa, fornecem quantidade e qualidade de agregados 

para a construção civil por custos moderados, não existindo por isso mercado desenvolvido para os 

reciclados. 

3.2 - Principais tipos de Resíduos de Construção e Demolição 

Os agregados reciclados de RCD surgem como uma alternativa para substituir os agregados naturais 

em diversas aplicações, transformando o resíduo em recurso. Podem ser aplicados em aterros, 

terraplenagens, fundações e sistemas de drenagem, mas são a pavimentação e a fabricação de 

betões e argamassas as suas principais aplicações. 

A utilização em pavimentação, nomeadamente em camadas de base e de sub-base, tem constituído 

a forma mais simples e económica de utilização dos agregados reciclados. Segundo a FHWA, estes 

materiais apresentam boa capacidade de suporte, durabilidade e adequada capacidade de drenagem 

[Leite, 2007]. 

A primeira utilização significativa de RCD em pavimentação ocorreu no final da Segunda Grande 

Guerra, sendo os países pioneiros nas técnicas de reciclagem a Alemanha e a França. Com a guerra, 

as construções e as estradas ficaram destruídas e milhares de escombros ficaram espalhados pelas 

cidades. Da necessidade de escoar estes resíduos e de reconstruir as cidades e o sistema rodoviário, 

surge o reaproveitamento dos RCD. A quantidade de entulho era de aproximadamente 400 a 600 

milhões de metros cúbicos e nas muitas estações de reciclagem construídas produziram-se cerca de 

11,5 milhões de metros cúbicos de agregado reciclado de alvenaria [Leite, 2001]. 

Os RCD podem ser classificados, tal como refere Gonçalves (2007), segundo a sua: 

i) origem; 

ii) composição; 

iii) destino final. 

De acordo com a origem, ou seja, do tipo de obra que os origina, são divididos em resíduos de 

construção, resíduos de reabilitação ou remodelação e resíduos de demolição. 

Os resíduos de construção resultam do excesso de materiais aquando da construção, de 

desperdícios inerentes ao processo construtivo, de materiais substituídos devido a possíveis danos 

dos mesmos e das embalagens dos materiais. 

Os resíduos de reabilitação e remodelação dependem muito do tipo de reabilitação em causa, 

assemelhando-se mais a resíduos de demolição. São no entanto, na sua maioria, constituídos por 

materiais de acabamentos interiores. 
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Os resíduos de demolição são constituídos na sua maioria por inertes, sendo função do tipo de obra a 

demolir e sua utilização, da localização geográfica, dos processos construtivos usados e da época em 

que foi construída. Sendo assim, podem ser muito diversificados, como sendo provenientes de 

edifícios de betão, metálicos ou de madeira, obras de arte, infra-estruturas rodoviárias e 

aeroportuárias, entre outros. 

É de referir que os resíduos de demolição podem surgir não só de demolições impostas como de 

derrocadas ou de catástrofes naturais. Surgem em maior quantidade relativamente aos outros tipos 

de resíduos, sendo os resíduos de construção os que representam uma menor quantidade. 

Como refere Woodside et al. (1997), o termo “betão britado” refere-se ao agregado produzido através 

da britagem de betão, com origem em lajes de pavimentos de estradas e aeroportos e demolições de 

edifícios. Refere ainda que, quando tem origem em demolições de edifícios, o termo “betão britado” 

apenas se aplica ao agregado com menos de 10% de outros materiais. 

Quanto à composição, os RCD são constituídos, na sua maioria, por solos e rochas, betão e 

argamassas, materiais cerâmicos, vidro e metais, contendo também plásticos, papel, madeira e 

derivados, gesso, tintas, resinas e colas, materiais betuminosos e resíduos perigosos [Santos, 2007]. 

Como refere Gonçalves (2007), a fracção inerte representa na maioria dos casos cerca de 70% do 

volume total, sendo o betão e as alvenarias os de maior destaque. Alguns dos materiais ou 

substâncias existentes na composição podem ser prejudiciais ao ambiente, como é o caso de tintas e 

produtos de tratamento de superfícies, entre outras. Além destes materiais, podem ainda existir 

impurezas ou contaminantes na amostra de RCD, como é o caso do amianto ou metais pesados, o 

que pode provocar a contaminação dos RCD, diminuindo significativamente a sua qualidade. 

Relativamente à composição dos RCD, Leite (2001) refere diversos estudos realizados, como é 

exemplo o estudo realizado por Carneiro et al. (2000) onde se determinou a composição de uma 

amostra de RCD da cidade de Salvador, cujos resultados se observam na Figura 3.4. Como se 

verifica, o betão e a argamassa apresentam a maior percentagem (53%) e em conjunto com os 

materiais cerâmicos e as rochas naturais constituem cerca de 72% de toda a amostra. 

Solo e areia
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Betão e argamassa 

53%

Cerâmica 
branca

5%

Rochas 
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5%
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4%

Outros
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Figura 3.4  - Composição do resíduo de construção e demolição da cidade de Salvador [Leite, 2001]. 

Leite (2007) no seu estudo apresenta também a composição de uma amostra de agregado reciclado 

de resíduos sólidos da construção civil proveniente de uma central em Santo André. Verificou a 
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presença de vários materiais, que dividiu em cinco grupos: cimentícios (betão e argamassas), britas, 

telhas e tijolos (materiais cerâmicos), pisos e azulejos (materiais cerâmicos), e resíduos indesejáveis 

(Figuras 3.5 e 3.6). 
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Verifica-se a predominância do betão e argamassas (55,3%), tal como no estudo de Carneiro et al. 

(2000). No entanto aqui verifica-se uma maior percentagem de materiais cerâmicos (29,4%). 

Segundo o estudo realizado pelo LNEC sobre diferentes tipos de RCD (LNEC, 2008), a amostra de 

RCD de betão britado apresentou os constituintes e respectivas percentagens representados na 

Figura 3.7 a). Quanto à amostra proveniente da britagem de RCD com várias origens, os resultados 

apresentam-se na Figura 3.7 b), revelando uma composição variada, sendo o constituinte mais 

expressivo constituído por betão e produtos de betão e argamassa (43%). Ainda relativamente a esta 

última, não foram encontrados vestígios de vidro e o volume de material flutuante foi de 2,5 cm3. 

     

         

         a) 

 

 

 

         

 

 

         b) 

       

 

 

Figura 3.7  - Constituintes das amostras: a) de RCD - BETÂO; b) de RCD - VÁRIOS [LNEC, 2008]. 

Figura 3.5 - Separação dos materiais que compõem o 

agregado reciclado de Santo André [Leite, 2007]. 
        Figura  3.6 - Composição do agregado reciclado de 

Santo André [Leite, 2007]. 

Rc - Betão e produtos de betão e argamassas; 

Ru - Agregados não ligados, pedra natural, 

agregados tratados com ligantes hidráulicos; 

Rb - Elementos de alvenaria de materiais 

argilosos (tijolos, ladrilhos, telhas), elementos de 

alvenaria de silicatos de cálcio, betão celular 

não-flutuante; 

Ra - Materiais betuminosos; 

X - Materiais coesivos (por ex. solos argilosos), 

madeira não flutuante, metais (ferrosos e não 

ferrosos), borrachas e plásticos, gessos. 
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Esta grande variedade de componentes dos RCD confere ao material reciclado uma alta 

heterogeneidade, revelando-se muito difícil, ou até impossível, a separação de todos os materiais. 

Em relação às percentagens de cada material numa amostra de RCD, estas nunca são iguais de obra 

para obra. Dependem de vários factores como o tipo de obra e sua utilização, a localização 

geográfica, os processos construtivos usados, a época de construção e o momento e tipo de colheita 

da amostra [Leite, 2001 e Gonçalves, 2007]. 

Ainda relativamente à classificação dos RCD de acordo com a sua composição, refere-se a 

classificação proposta pela especificação LNEC E 473-2008: “Guia para a utilização de agregados 

reciclados em camadas não ligadas de pavimentos”. De acordo com aquela especificação, é 

necessário determinar primeiro as percentagens de cada um dos constituintes da fracção grossa de 

acordo com o estabelecido nas prEN 933-11 e EN 13242+A1:2007, para depois se classificar em B 

ou C, de acordo com o Quadro 3.3. 

Quadro 3.3  - Classificação dos agregados reciclados de acordo com a natureza dos constituintes da fracção grossa 

[LNEC E 473-2008]. 

Classe Categoria dos constituintes                                                                      
EN 13242:2002/EN A1: 2007 B C 
RC [betão, produtos de betão e argamassas] + RU [agregados não ligados, pedra natural, 
agregados tratados com ligantes hidráulicos e betão celular não flutuante] + RG [vidro] 

≥ 90% * ≥ 50% * 

RB [elementos de alvenaria de materiais argilosos (tijolo, ladrilhos, telhas, etc.), elementos 
de alvenaria de silicatos de cálcio] 

≤ 10% ≤ 50% 

RA [materiais betuminosos] ≤ 5% ≤ 30% 

FL [material pétreo flutuante] ≤ 1% ≤ 1% 

X [materiais indesejáveis: materiais coesivos (p ex. solos argilosos), plásticos, borrachas, 
metais (ferrosos e não ferrosos) e materiais putrescíveis] 

≤ 0,2% ≤ 0,2% 

 * Percentagem de vidro inferior ou igual a 10% (RG≤10%) 

Segundo a mesma especificação, a amostra de RCD é em seguida classificada segundo as 

propriedades geométricas, químicas e mecânicas, de acordo com as categorias AGER1, AGER2 ou 

AGER3, as quais serão descritas no sub capítulo seguinte. 

De acordo com o seu destino final, como refere Gonçalves (2007), os RCD dividem-se em: 

� resíduos recicláveis ou reutilizáveis como agregados; 

� resíduos recicláveis para outros fins, como é o caso do plástico, papel/cartão, vidro e madeira, 

entre outros; 

� resíduos a conduzir a aterro, os quais ou ainda não são recicláveis ou não é economicamente 

viável a sua reciclagem; 

� resíduos perigosos que serão devidamente eliminados. 

Para se obter um produto reciclado de qualidade, em termos técnicos e ambientais, é necessário que 

os resíduos gerados estejam limpos, pois basta haver um material considerado perigoso na mistura 

de materiais, para que toda a mistura seja considerada perigosa [IHOBE, 2004]. Para evitar então a 

contaminação dos RCD, é importante separar os diferentes materiais na origem, ou seja aquando do 
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processo de demolição. A este método de demolição dá-se o nome de demolição selectiva e define-

se como “...o conjunto de operações realizadas de forma gradual e coordenada, dirigidas a fomentar 

o máximo aproveitamento dos materiais que constituem o resíduo de demolição, minimizando assim 

a fracção destinada a aterro” [IHOBE, 2004]. É um processo mais demorado e mais oneroso do que 

os métodos tradicionais de demolição, mas com ganhos significativos a jusante, traduzindo-se num 

material reciclado com mais qualidade e com maiores possibilidades de aplicação. Este processo é 

também importante quando se pretende a produção de agregados reciclados, pois materiais como a 

madeira, o plástico e o papel ou cartão são condicionantes da sua qualidade [IHOBE, 2004]. 

Em Portugal a demolição selectiva é utilizada quando se pretende obter RCD com viabilidade de 

aplicação imediata, utilizando-se nos outros casos a demolição global, que consiste na destruição 

simultânea de toda a edificação, de onde resulta um resíduo muito heterogéneo e onde a separação 

se faz posteriormente. 

Os processos de produção de agregados reciclados realizam-se em centrais de processamento 

móveis ou fixas, as quais se subdividem em primárias e secundárias. Nas primárias realiza-se apenas 

um nível de britagem, enquanto que nas secundárias existem, pelo menos, dois níveis de britagem 

[Laboratoire Régional de L’ouest Parisien, 2003]. Estas centrais são similares às utilizadas na 

produção de agregados naturais e estudos realizados indicam que os processos realizados não 

diferem muito dos necessários à produção de agregados naturais. A grande diferença é a remoção, 

quando necessária, de impurezas e contaminantes presentes nos RCD. 

As centrais fixas, tal como refere Gonçalves (2007), têm maior capacidade de produção (600 ton/h ou 

mais) do que as centrais móveis (120 a 200 ton/h). São centrais permanentes que necessitam de 

uma grande área para a sua instalação e que constituem um alto investimento, sobre o qual é 

necessário um estudo prévio sobre a viabilidade da sua construção. Devido a ocuparem uma grande 

área, encontram-se geralmente nos arredores de centros urbanos, pelo que é necessário proceder ao 

transporte dos RCD até ao local em que se encontram. Estas centrais, por poderem incorporar 

equipamentos com mais potência, permitem processos de melhor qualidade, nomeadamente a 

britagem, a separação de impurezas e a crivagem. Daqui resultam produtos reciclados de qualidade 

superior e mais diversificados de que os produzidos em centrais móveis. 

As centrais móveis têm como principal vantagem sobre as centrais fixas a flexibilidade, podendo ser 

instaladas junto ao local de demolição, reduzindo assim os custos de transporte dos RCD. Além 

disso, são centrais com custos menores, de instalação mais rápida e que surgem em vários 

tamanhos. Como refere Gonçalves (2007), citando Vázquez et al. (2006), algumas consistem em 

veículos transportadores onde se incorporam os vários equipamentos: um veículo com a britadora e 

cintas de alimentação e descarga e outro com o crivo e várias cintas transportadoras (Figura 3.8). 
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Figura 3.8  - Central de reciclagem móvel [Coutinho, 1999]. 

Após a demolição, dá-se início a um conjunto de operações que compreendem [Gonçalves, 2007]: i) 

a recolha e transporte; ii) a recepção e armazenamento inicial; iii) a redução primária e separação 

inicial; iv) a triagem e selecção dos fluxos contaminados; v) a britagem e peneiração; vi) o 

armazenamento. 

Na recepção dos RCD são registados os dados relativos ao material que dá entrada na central, 

nomeadamente a quantidade e as características do material. O armazenamento do material deve 

realizar-se de modo a não permitir a contaminação do solo devido a possíveis impurezas presentes 

na carga recebida e de modo a evitar a segregação de materiais. A triagem destina-se a eliminar os 

componentes indesejáveis (por exemplo: gesso, plásticos, borrachas, madeiras, cartão e papel, 

metais e matéria orgânica); na redução primária, diminui-se a dimensão dos resíduos maiores e 

procede-se à remoção dos materiais metálicos ainda existentes; a britagem pode desenvolver-se em 

duas fases com redução progressiva das dimensões dos resíduos até às dimensões desejadas; e 

finalmente com a peneiração obtém-se um material classificado em diferentes granulometrias, de 

modo a contemplar as diferentes necessidades de aplicação [LNEC E 473-2008]. 

De uma forma geral pretende-se que os agregados reciclados de RCD apresentem características 

físicas similares às apresentadas pelos agregados naturais, favorecendo assim a sua aplicação. No 

entanto, devido à variabilidade da sua composição, é inevitável que tenham particularidades de 

comportamento em relação aos materiais naturais [Leite, 2007, citando Motta e Fernandes, 2003]. 

Mesmo assim, a aplicação dos agregados reciclados pode ser tão ampla como a aplicação dos 

agregados naturais, desde que cumpram as exigências técnicas e de qualidade requeridas [IHOBE, 

2004]. Como refere Leite (2007) muitos métodos de controlo de qualidade padrão não se aplicam aos 

agregados reciclados de RCD e a sua durabilidade ao longo da vida útil do pavimento é ainda uma 

questão sem certezas. Por isso, é importante que se respeitem as recomendações e os limites 

estabelecidos. Além disso, o custo e a disponibilidade dos materiais reciclados devem também ser 

competitivos em relação aos naturais. 

No que respeita à utilização de RCD como agregados há ainda muito a fazer. No entanto, são usados 

alguns métodos para fomentar a reciclagem que já apresentam bons resultados em vários países, 

através da legislação, do incentivo à reciclagem e de resultados de estudos e aplicações. A utilização 

dos agregados reciclados só será rentável se houver mercados disponíveis. Para tal, é necessário 

agravar os custos de extracção de recursos naturais e desincentivar o desperdício dos RCD, 
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penalizando e limitando a deposição em aterros sanitários, aplicando incentivos fiscais para a 

utilização dos reciclados e incentivando a demolição selectiva. Segundo refere IHOBE (2004), a 

demolição selectiva pode assim tornar-se uma alternativa viável. É o exemplo da Dinamarca, como 

refere Gonçalves (2007), que aplica taxas aquando da entrega de resíduos nas centrais, que 

posteriormente são reembolsadas quando se realiza a separação dos resíduos ou a reciclagem. 

3.3 - Caracterização Laboratorial 

Os agregados reciclados a usar em camadas não ligadas de bases e de sub-bases de pavimentos 

devem apresentar propriedades que se adequam às exigências técnicas requeridas. Estas 

compreendem as características físicas, químicas e mecânicas dos materiais. Neste sub capítulo, as 

propriedades indicadas referem-se à utilização dos RCD como agregados em camadas de base e de 

sub-base de estradas. Serão enunciados os ensaios a realizar e os requisitos mínimos propostos pela 

especificação LNEC E 473-2008: Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não 

ligadas de pavimentos, sendo também referidos os resultados de alguns estudos. O material é 

classificado segundo as categorias AGER1, AGER2 ou AGER3, tal como indica o Quadro 3.4. 

Quadro 3.4  - Propriedades e requisitos mínimos dos agregados reciclados [LNEC E 473-2008]. 

Categoria AGER1 AGER2 AGER3 

Classe (ver Quadro 3.3) B ou C B ou C B 

Parâmetros geométricos e de natureza 

Designação EN 13285 0/31,5 0/31,5 0/31,5 

Sobretamanhos                           
(NP EN 933-1) 

EN 13285 OC75 OC80 OC85 

Classe de granulometria             
(NP EN 933-1) EN 13285 GB GB GA 

Teor de finos                               
(NP EN 933-1) 

EN 13285 
UF9               
LF2 

UF9               
LF2 

UF9               
LF2 

Qualidade dos finos                    
(NP EN 933-9) 

NP EN 
13242+A1:2007 

MB ≤ 3,0 g/kg MB ≤ 2,5 g/kg MB ≤ 2,5 g/kg 

Percentagem de partículas 
totalmente esmagadas ou 

partidas e totalmente roladas em 
agregados grossos                                       

(NP EN 933-5) 

NP EN 
13242+A1:2007 C 50/30 C 50/10 C 90/3 

Parâmetros de comportamento mecânico 

Resistência à fragmentação e 
resistência ao desgaste             

(NP EN 1097-2 e NP EN 1097-1) 

NP EN 

13242+A1:2007 

LA45 e MDE 45 

ou 

LA+MDE ≤ 85 

LA40 e MDE 35  

ou 

LA+MDE ≤ 80 

LA40 e MDE 35 

ou 
LA+MDE ≤ 70 

Propriedades químicas 

Teor de sulfatos solúveis em 
água (EN 1744-1)* 

NP EN 
13242+A1:2007 SS 0,7 SS 0,7 SS 0,7 

Libertação de substâncias 
perigosas EN 12457-4 Inertes** 

 * Para teores de sulfatos superiores a 0,2%, estes agregados deverão ser colocados a uma distância não  

    inferior a 0,50 m de elementos estruturais de betão; 

 ** Ver Decisão do Concelho 2003/33/CE. 
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A granulometria dos RCD deve ser contínua, ou seja com todos os tamanhos de partículas dentro de 

um intervalo granulométrico, que permita um bom imbricamento das partículas do material, de modo 

a originar um corpo mais compacto e resistente, e que distribua convenientemente as cargas em 

profundidade. A curva granulométrica deve também situar-se dentro de um fuso granulométrico 

especificado. Como refere Gonçalves (2007), Gonçalves e Neves (2003) afirmam que as melhores 

granulometria e a melhor forma são obtidas quando o processo de britagem consiste na utilização 

inicial de uma britadeira de maxilas, seguida de uma britadeira rotativa. 

Segundo a especificação LNEC E 473-2008 e de acordo com a norma europeia EN 13285 o diâmetro 

máximo das partículas, para todas as categorias deverá ser 31,5 mm. Além disso, é referido, na 

norma portuguesa NP EN 13242, que o agregado deve respeitar a razão D/d, entre as suas 

dimensões máxima e mínima, não inferior a 1,4. Os sobretamanhos deverão pertencer às categorias 

OC75, OC80 e OC85 para agregados reciclados AGER1, AGER2 e AGER3 respectivamente, sendo 

estas categorias definidas de acordo com o Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 - Categorias de Sobretamanhos [EN 13285]. 

Percentagem de passados, 
em massa 

2D 1,4D D 

Categoria 

- 100 90 a 99 OC90 

- 100 85 a 99 OC85 

100 - 80 a 99 OC80 

100 - 75 a 99 OC75 

        D - dimensão máxima das partículas 

O teor em finos deve definir-se pelas categorias UF9 e LF2 para conteúdo máximo e mínimo de finos 

respectivamente, tal como se definem nos Quadros 3.6 a) e b). 

Quadro 3.6  - Categorias do Teor de Finos: a) Conteúdo máximo; b) Conteúdo mínimo [EN 13285]. 

Conteúdo máximo    
% < 0,063 mm Categoria    

≤ 3 UF3    
≤ 5 UF5  Conteúdo mínimo 

≤ 7 UF7  % < 0,063 mm Categoria 

≤ 9 UF9  ≥ 2 LF2 

≤ 12 UF12  ≥ 4 LF4 

≤ 15 UF15  ≥ 8 LF8 

Não requerido UFN  Não requerido LFN 

  a)                  b) 

De acordo com o estudo laboratorial desenvolvido no LNEC (LNEC, 2008), o RCD proveniente de 

betão britado apresenta a granulometria descrita no Quadro 3.7, salientando-se o teor de finos de 

3,9%. 
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Quadro 3.7 - Granulometria do agregado reciclado de betão [LNEC, 2008]. 

Abertura da malha (mm) 125 63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Percentagem cumulativa do 
material passado (%) 

100 77 44 36 23 18 16 14 11 9 7 6 5 5 5 5 4 3,9 

A forma das partículas deve apresentar-se aproximadamente cúbica pelo que a utilização de 

partículas achatadas e alongadas deve ser evitada por se tornarem mais frágeis, conduzindo a 

alterações granulométricas significativas. 

De acordo com o estudo LNEC (2008) o RCD de betão britado apresenta um índice de achatamento 

de 5 e um índice de forma de 12. Refere-se também a relação destes valores com o processo de 

britagem a que foram sujeitos. 

Ferreira (2007) refere que o índice de achatamento dos agregados grossos reciclados de betão 

depende do processo de britagem, da qualidade do betão de origem e da forma dos agregados 

naturais que os compõem, enunciando os resultados da pesquisa de Sánches (2003) que indicam 

valores para o índice de achatamento entre 7 e 25% para agregados naturais e entre 4,6 e 22,1% 

para agregados reciclados de betão. Refere também que a forma é variável conforme o processo de 

britagem do betão e que, dependendo da qualidade do betão de origem, com o desgaste a sua forma 

tende para a forma dos agregados naturais que compõem o agregado reciclado.  

Como refere Fernandes (2004), a conclusão do estudo realizado por Ravindrarajah e Tam (1985) no 

que diz respeito à forma das partículas dos agregados reciclados é que esta é mais angular do que a 

dos agregados naturais. Refere ainda que, com base nas pesquisas de Hansen e Narud (1983) e 

Levy (2001), conclui-se que os agregados reciclados, após britagem, apresentam formas maiores e 

mais angulosas do que seria desejável. 

Segundo Ferreira (2007), acredita-se que um betão de origem com menor resistência, logo maior 

facilidade de desgaste e erosão, conduz a agregados reciclados de betão com formas mais 

arredondadas. 

O estudo de Leite (2007) ressalta a maior percentagem de partículas cúbicas (55,7%) contra 38% de 

formas lamelares e 5,5% de formas alongadas, para o agregado reciclado de Santo André. Leite 

(2007) relaciona ainda as várias formas presentes com o tipo de material, como se apresenta no 

Quadro 3.8. Refere ainda que o comportamento mecânico do material é muito afectado pelo arranjo 

das partículas, tendo aqui a forma das mesmas um papel importante. 

Quadro 3.8  - Forma das partículas de acordo com a natureza, para o agregado reciclado de Santo André  

[Leite, 2007]. 

Natureza do 
material 

Cúbica 
(%) 

Alongada 
(%) 

Lamelar 
(%) 

Cimentícia 63,4 18,2 15,4 

Rochosa 20,5 9,1 5,1 

Telhas/Tijolos 15,2 54,5 29,5 

Pisos/Azulejos 0,9 18,2 50,0 
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Quanto à qualidade dos finos presentes nos RCD, esta pode ser avaliada pelo ensaio de equivalente 

de areia e pelo ensaio de azul de metileno. De acordo com a especificação LNEC E 473-2008 o valor 

do azul de metileno não deverá ser superior a 3,0 g de corante por kg de agregado para o agregado 

do tipo AGER1 e 2,5 g/kg para as categorias AGER2 e AGER3, tal como se observa no Quadro 3.4. 

O ensaio relativo à determinação das superfícies esmagadas ou partidas das partículas é muitas 

vezes dispensado, principalmente no que respeita ao RCD previamente britado. Para esse tipo de 

RCD registam-se sempre, inevitavelmente, percentagens muito elevadas de partículas totalmente 

esmagadas ou partidas. 

Como refere Alves, F. (2007) Figueiredo (2005) concluiu, da sua análise de agregados naturais e de 

agregados reciclados, que o valor de esmagamento para os agregados reciclados (21,64%) é 

ligeiramente inferior ao obtido para os agregados naturais (23,81%). 

Segundo a especificação LNEC E 473-2008 (Quadro 3.4) e conforme apresentado na norma 

portuguesa NP EN 13242+A1:2007 a percentagem de partículas esmagadas ou partidas e totalmente 

roladas deverá pertencer às categorias C50/30, C50/10 ou C90/3, correspondendo aos agregados 

reciclados AGER1, AGER2 e AGER3 respectivamente. Estas categorias são determinadas segundo 

o Quadro 3.9, apresentado seguidamente. 

Quadro 3.9  - Categorias para a percentagem de partículas esmagadas ou partidas e de partículas totalmente roladas           

[NP EN 13242]. 

Percentagem de 
partículas esmagadas ou 

partidas, em massa 

Percentagem de 
partículas totalmente 
roladas, em massa 

Categoria 

90 a 100 0 a 3 C90/3 
50 a 100 0 a 10 C50/10 
50 a 100 0 a 30 C50/30 

- 0 a 50 CNR/50 
- 0 a 70 CNR/70 

Valor declarado Valor declarado CDeclarado 

Não requerido Não requerido CNR 

Na especificação LNEC E 473-2008 salienta-se a importância da realização de ensaios para avaliar 

as propriedades químicas dos agregados. A necessidade de realizar esses ensaios deve variar de 

acordo com a aplicação deste bem como com a sua origem. No entanto, sendo a sua proveniência de 

resíduos da construção civil, a sua caracterização química torna-se extremamente importante, uma 

vez que estes podem conter elementos considerados nocivos para o ambiente. Nesse caso, se 

estiverem sujeitos à acção da água proveniente da precipitação e/ou à variação dos níveis freáticos, a 

água que percola entre as suas partículas contamina os terrenos adjacentes [LNEC, 2008]. Sendo 

assim, é necessário proceder à caracterização química do eluato obtido em ensaios de lixiviação. 

Os resultados da caracterização química classifica os agregados em materiais inertes, não perigosos 

ou perigosos, quando comparados com os limites apresentados na Decisão do Conselho de 19 de 
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Dezembro de 2002 (2003/33/CE) [LNEC, 2008]. Os limites especificados na Decisão do Conselho 

são apresentados no quadro seguinte (Quadro 3.10). 

Os ensaios de lixiviação podem ser realizados de acordo com a Norma Europeia EN 12457-4: 

Characterization of waste - Leaching - Compliance test of leaching of granular waste materials and 

sludges. Com os lixiviados pode analisar-se a presença dos elementos referidos no Quadro 3.10. A 

presença dos metais cádmio, cobre, crómio, chumbo e zinco pode ser analisada por espectrometria 

de absorção atómica com câmara de grafite (GFAAS); os cloretos determinados segundo a Norma 

Portuguesa NP 423:1966: Água - Determinação do teor de cloretos; os sulfatos de acordo com a 

Norma Portuguesa NP 413:1966: Água - Determinação do teor de sulfatos; o teor de carbono 

orgânico total de acordo com a especificação LNEC E386:1993: Fíler calcário para betões - 

Determinação do teor de carbono orgânico total [LNEC, 2008]. 

Quadro 3.10 - Limites da Decisão do Conselho 2003/33/CE para a caracterização química do eluato após lixiviação        

[LNEC, 2008]. 

Decisão do Conselho 2003/33/CE 
Parâmetros 

Resíduos inertes Resíduos não 
perigosos 

Carbono Orgânico Dissolvido, C (mg/kg) 500 800 

Cádmio, Cd (mg/kg) 0,04 1 

Cobre, Cu (mg/kg) 2 50 

Crómio Total, Cr (mg/kg) 0,5 10 

Níquel, Ni (mg/kg) 0,4 10 

Chumbo, Pb (mg/kg) 0,5 10 

Zinco, Zn (mg/kg) 4 50 

Cloretos, Cl (mg/kg) 800 15000 

Sulfatos, −2
4SO  (mg/l) 1000 20000 

No relatório LNEC (2008) conclui-se que a amostra de RCD de betão se classifica segundo inerte, 

uma vez que cumpre os limites especificados na Decisão do Conselho de 2003/33/CE para materiais 

para aterros de resíduos inertes. Também se chegou à mesma conclusão no estudo “Utilização de 

RCD em Camadas de Sub-base Não Ligadas em Estradas de Baixo Tráfego” [Ferreira, 2008]. 

Refere-se ainda o ensaio para determinação do teor de sulfatos solúveis em água segundo a norma 

europeia EN 1744-1. Segundo a mesma especificação e de acordo com a norma europeia EN 13242: 

2002/prA1: 2006, o teor de sulfatos solúveis em água deverá estar de acordo com a categoria SS0,7 

para todas as categorias de agregados. Esta categoria limita o teor de sulfatos a valores não 

superiores a 0,7%, tal como mostra o Quadro 3.11. 
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Quadro 3.11  - Categorias para os valores máximos do teor de sulfatos solúveis em água de agregados reciclados 

[EN 13242+A1:2007]. 

Toer de sulfatos solúveis em água Categoria 

≤ 0,2 SS0,2 

≤ 0,7 SS0,7 

≤ 1,3 SS1,3 

NR SSNR 

O comportamento mecânico dos agregados é de extrema importância, pois permite aferir acerca da 

sua resistência. Sendo assim, requerem-se materiais duros, resistentes ao choque, ao atrito entre 

partículas e ao desgaste produzido pelas acções a que são sujeitos, ou seja, duráveis. Este 

comportamento é avaliado pelos parâmetros de resistência à fragmentação e ao desgaste, com os 

ensaios de Los Angeles e micro-Deval, respectivamente. 

De acordo com a LNEC E 473-2008 e a NP EN 13242, tal como se apresenta no Quadro 3.4, os 

valores dos coeficientes de Los Angeles e micro-Deval devem estar de acordo com as categorias 

LA45 e MDE45, para os agregados AGER1, ou LA40 e MDE35 para as categorias AGER2 e AGER3. Em 

alternativa, podem ser respeitados os valores conjuntos (LA + MDE) não superiores a 85, para os 

agregados AGER1, 80 para os agregados AGER2 e 70 para a categoria AGER3. Todas estas 

categorias estão apresentadas nos quadros seguintes (Quadros 3.12 a) e b)). 

Quadro 3.12  - a) Categorias do coeficiente de Los Angeles; b) Categorias do coeficiente de micro-Deval                                

[EN 13242+A1:2007]. 

a)       b) 

Coeficiente de Los Angeles Categoria 
 

Coeficiente de micro-Deval Categoria 

≤ 20 LA20  ≤ 15 MDE15 

≤ 25 LA25  ≤ 20 MDE20 

≤ 30 LA30  ≤ 25 MDE25 

≤ 35 LA35  ≤ 30 MDE30 

≤ 40 LA40  ≤ 35 MDE35 

≤ 45 LA45  ≤ 40 MDE40 

≤ 50 LA50  ≤ 45 MDE45 

≤ 60 LA60  ≤ 50 MDE50 

> 60 LADeclarado  >50 MDEDeclarado 

Não requerido LANR  Não requerido MDENR 

Do estudo LNEC (2008) realizado sobre materiais reciclados e RCD não foi possível realizar o ensaio 

de Los Angeles para uma das amostras de RCD, uma vez que não foi possível obter material 

suficiente para a fracção necessária (10/14 mm). Relativamente ao ensaio de micro-Deval, o RCD de 

betão britado apresenta um coeficiente de 28. 

Vázquez et al. (2006), citado por Gonçalves (2007) refere que o coeficiente de Los Angeles dos 

agregados reciclados depende do tamanho das partículas, da qualidade do betão original e do próprio 

coeficiente de Los Angeles dos agregados originais, apesar de este ser normalmente bastante baixo. 
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Vázquez et al. (2006) afirmam que os agregados reciclados podem ter valores de coeficiente de Los 

Angeles entre 25 e 42%. 

Segundo refere Fernandes (2004), os resultados dos ensaios de Los Angeles com agregados 

reciclados de Brasília e de Salvador, dos estudos de Motta (1999) e Carneiro et al. (2001) 

respectivamente, são 49% e 45%. No estudo de Fernandes (2004), com agregados reciclados do Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte, os resultados foram superiores, nomeadamente 59% para brita 0, 66% 

para brita 1, 55% para brita corrida mista e 52% para brita corrida de betão. 

No estudo de Figueiredo (2005), citado por Alves, F. (2007), onde se analisaram agregados 

reciclados de betão e agregados naturais, para utilização em fabrico de betão, os valores do 

coeficiente de Los Angeles encontram-se bastante próximos, sendo os dos agregados reciclados 

ligeiramente superiores (Quadro 3.13 a)). Citando Gomes (2007), Alves, F. (2007) refere que o valor 

superior dos agregados reciclados deve-se à menor capacidade resistente da pasta cimentícia 

aderida e à menor capacidade resistente dos agregados cerâmicos (Quadro 3.13 b)). 

Quadro 3.13  - Resistência dos agregados ao desgaste: a) campanha de Figueiredo; b) campanha de Gomes [Alves, F., 2007]. 

           a)                              b) 

 

 

 

A compactação de agregados é um processo mecânico que consiste na expulsão de ar, aumentando 

portanto o peso volúmico aparente, mantendo-se constante o volume de água. É medida através da 

relação entre a baridade seca e o teor em água correspondente que tem como representação gráfica 

a curva de compactação. O processo de compactação é extremamente importante, pois como refere 

Leite (2007), o comportamento mecânico do agregado reciclado apresenta uma forte dependência da 

eficiência da compactação. 

Fernandes (2004) apresenta vários ensaios de compactação para os agregados reciclados de RCD 

das centrais do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, cujos resultados se apresentam no Quadro 3.14. 

No que respeita aos agregados reciclados de betão e para o ensaio de compactação Proctor 

modificado, os valores são de 14,1% de teor em água óptimo e de 1,87 g/cm3 de massa volúmica 

seca máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

agregados 

naturais reciclados  

AGN AGRB AGRC 

Resistência ao desgaste (%) 28,52 37,96 65,47 

agregados 

naturais reciclados  

B1 B2 B1R B2R 

Resistência ao desgaste (%) 41 39 43 41 
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Quadro 3.14 - Resultados dos ensaio de compactação Proctor [Fernandes, 2004]. 

Amostra Agregado Granulometria Energia de 
compactação 

Teor em água 
(%) 

Massa volúmica seca 
máxima (g/cm3) 

MSIRJ misto superior intermédia 13,8 1,87 

MSMRJ misto superior modificada 12,5 1,89 

MMIRJ misto intermédia intermédia 13,2 1,86 

MMMRJ misto intermédia modificada 12,7 1,89 

MIIRJ misto inferior intermédia 13,0 1,83 

MIMRJ misto inferior modificada 12,4 1,91 

CIBH betão não definida intermédia 15,2 1,82 

CMBH betão não definida modificada 14,1 1,87 

MIBH misto não definida intermédia 17,0 1,76 

MMBH misto não definida modificada 15,7 1,81 

Do estudo realizado por Leite (2007) resultou um teor em água óptimo de 13,5% e 14,6% e uma 

massa volúmica seca máxima de 1,82 g/cm3 e 1,76 g/cm3 para o Proctor modificado e intermédio, 

respectivamente. São também apresentados os resultados de estudos de outros autores, que se 

apresentam no Quadro 3.15. 

Quadro 3.15 - Valores da massa volúmica seca máxima e da humidade óptima de vários estudos [Leite, 2007]. 

Composição do 
agregado 
reciclado 

Procedência Energia de 
compactação 

Massa volúmica 
seca máxima 

(g/cm3) 

Teor em água 
(%) Autor 

intermédia 1,76 14,6 
misto Santo André 

Brasil modificada 1,82 13,5 
LEITE, 2007 

misto São Paulo       
Brasil intermédia 1,83 11,0 Motta, 2005 

intermédia 1,98 9,3 
misto Uberlândia      

Brasil modificada 2,05 9,1 
Moreira et al., 

2006 

betão Estados Unidos normal 1,87 5,0 Bennert et al., 
2000 

betão Austrália modificada 1,96 9,5 Nataatmadja e 
Tan, 2001 

branco
(1) 1,76 18,2 

vermelho
(2) 

Goiânia           
Brasil intermédia 

1,42 26,0 
Ribeiro et al., 

2002 

(1) Resíduos brancos com predominância de betão e argamassa; 2) Resíduos vermelhos com predominância de materiais cerâmicos. 

3.4 - Considerações finais 

As grandes quantidades de resíduos geradas na actividade da construção é um problema que tem 

vindo a gerar cada vez mais preocupações, quer a nível nacional, quer a nível mundial. A deposição 

destes materiais, ilegal ou em aterros, é uma causa de poluição, além de contribuir para a diminuição 

dos recursos naturais. Surge então a consciencialização da necessidade de reutilizar os RCD, 

diminuindo consideravelmente o volume a conduzir a aterro. 

De entre as aplicações possíveis para os RCD, destaca-se a pavimentação e nomeadamente a 

utilização da fracção inerte dos RCD, previamente reciclada, em camadas de base e de sub-base não 

ligadas de estradas de baixo tráfego. 

Além do problema de escoamento dos RCD gerados, existe ainda o problema do consumo e 

consequente esgotamento de recursos naturais. Também aqui, a utilização de agregados reciclados 
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de RCD constitui uma boa alternativa. De entre as aplicações possíveis para os RCD, destaca-se a 

pavimentação e nomeadamente a utilização da fracção inerte dos RCD, previamente reciclada, em 

camadas de base e de sub-base de estradas de baixo tráfego. 

Os RCD podem ser classificados segundo a sua origem, composição e destino final. Têm origem em 

obras de construção e reabilitação ou remodelação e demolições. Da sua composição destaca-se a 

grande percentagem de materiais inertes, cerca de 70% de betão e alvenarias, e a sua grande 

heterogeneidade. Quanto ao destino final o ideal é a reciclagem e quando tal não é possível deve 

conduzir-se a aterro adequado. 

O agregado reciclado obtido deve ser classificado segundo as suas características físicas, químicas e 

mecânicas, com base em ensaios laboratoriais. Deve ainda respeitar os requisitos mínimos para a 

sua aplicação, destacando-se os da especificação LNEC E 473-2008. 

O processamento dos RCD é feito em centrais fixas ou móveis, destacando-se a boa prática da 

demolição selectiva, para que se possa obter um produto com qualidade. O processamento inclui os 

processos de recolha e transporte, armazenamento, triagem, britagem, crivagem e armazenamento 

final. 
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Capítulo 4 - Estudo experimental 

4.1 - Considerações iniciais 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados dos ensaios realizados sobre uma amostra de RCD, 

tendo por fim proceder à sua identificação e caracterização laboratorial e posterior comparação com 

as exigências constantes do Caderno de Encargos da ex-JAE presentemente em vigor e com os 

valores usualmente obtidos para este tipo de materiais, incluindo os requisitos da especificação LNEC 

E 473-2008. 

Anote-se que as exigências apresentadas no CE de ex-JAE são aplicáveis a materiais naturais, o que 

não é o caso dos materiais em apreço. Refira-se ainda que as normas de ensaio consideradas no CE 

são normas ASTM e especificações LNEC, entre outras, enquanto que a caracterização efectuada no 

presente estudo foi realizada de acordo com as normas europeias aplicáveis. Apesar de serem 

normas de ensaio distintas será feita uma comparação. 

A identificação e caracterização laboratorial da amostra de RCD, a aplicar em camadas de base e de 

sub-base de estradas de baixo tráfego, consistiu na determinação da granulometria, da forma e 

achatamento, da fragmentação pela máquina de Los Angeles, do desgaste pelo ensaio de micro-

Deval, das superfícies esmagadas ou partidas, do equivalente de areia e da adsorção de azul de 

metileno, no ensaio de compactação Proctor e nos ensaios na fossa de ensaios, nomeadamente o 

ensaio com gamadensímetro, com Geogauge e os ensaios de carga com deflectómetro de impacto 

ligeiro e pesado. 

4.2 - Material estudado e sua preparação 

O betão, muito mais significativo em resíduos de demolição do que de construção, constitui, como 

refere Gonçalves (2007) e segundo a International Solid Waste Association (ISWA) entre 30% a 40% 

dos RCD produzidos. Além disso, para a produção de agregados reciclados, o betão revela-se o 

material mais interessante e que se coaduna melhor a esse fim. Pode aparecer misturado com solo, 

outros materiais ou ainda contaminado, o que faz com que seja essencial, para a produção de 

agregado com qualidade, uma separação adequada aquando da demolição, devendo ser adoptada a 

demolição selectiva. 

No presente estudo foram usados cubos de betão, que após britagem deram origem a RCD. A 

escolha deste material corresponde a uma quantidade expressiva dos resíduos de construção e 

demolição gerados na construção civil, já que representa a maioria dos elementos estruturais tais 

como vigas, lajes e pilares. Pode, neste caso, usar-se o termo “betão britado” [Woodside, 2007]. 

Na Figura 4.1 pode observar-se o aspecto dos cubos de betão antes de serem submetidos ao 

processo de britagem. 
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Figura 4.1  - Cubos de betão. 

 Britagem do material  

A britagem dos cubos de betão foi efectuada com recurso a uma britadeira de mandíbulas existente 

em laboratório. A britagem é um processo determinante para a maior parte das propriedades dos 

agregados obtidos, podendo variar conforme a britadeira utilizada. A britadeira de mandíbulas (Figura 

4.2) produz agregados com uma curva granulométrica bem distribuída, com forma bastante angulosa 

e percentagem de finos reduzida [Gonçalves, 2007]. No entanto todas estas características 

dependem do material utilizado. Segundo refere Fernandes (2004) acerca do estudo de Bodi et al. 

(1995), na britagem a fragmentação dá-se no plano de menor resistência do material o que resulta 

numa melhor resistência à compressão e ao imbricamento. 

 
Figura 4.2  - Britadeira de mandíbulas. 

Por forma a facilitar a entrada dos cubos de betão na britadeira foi necessário proceder a uma 

redução das suas dimensões, de forma manual (Figura 4.3). Posteriormente colocaram-se os cubos 

de betão na britadeira de mandíbulas, que foi previamente regulada para gerar uma dimensão 

máxima de partículas de cerca de 31,5 mm (Figura 4.4). 

   
                Figura 4.3  - Redução das dimensões dos cubos de betão.          Figura 4.4 - Britagem do material. 
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4.2.1 - Análise Granulométrica 

A análise granulométrica do material é feita por peneiração, com base na norma portuguesa NP EN 

933-1 (2000) - Ensaios das propriedades geométricas dos agregados, Parte 1: Análise 

granulométrica. Tem como objectivo distribuir e quantificar o material por tamanhos das partículas. 

O agregado é passado, após a sua lavagem e secagem até massa constante, por um série de 

peneiros com abertura progressivamente decrescente (Figura 4.5 e)). O material retido em cada 

peneiro é pesado e relacionado com a massa inicial da amostra. Com a percentagem acumulada do 

material passado em cada peneiro é possível construir a curva granulométrica que clarifica a 

distribuição das partículas por tamanhos. A curva granulométrica é um elemento importante pois 

permite detectar facilmente a falta de partículas de uma determinada dimensão, permitindo uma 

correcção da granulometria mais fácil. 

Em conformidade com a norma, para material com máxima dimensão de 32 mm o valor mínimo da 

massa do provete é de 10 kg. No presente estudo foi usada uma amostra de massa, M1, 12,927 kg, 

previamente esquartelada (Figura 4.5 a)). A lavagem do material foi realizada com auxílio do peneiro 

63 µm e de um peneiro de protecção, de modo a excluir o material fino (Figura 4.5 b)). O material 

lavado e retido no peneiro 63 µm foi seco em estufa a (110 ± 5) ºC até massa constante (Figura 4.5 

c)). 

A massa da amostra seca, após lavagem, M2, é 12,452 kg, resultando em 0,476 kg de finos 

removidos na lavagem. A série de peneiros usada neste ensaio, e apresentada na Figura 4.5 e), e 

designada como Série Base + 2, tem as dimensões das aberturas da malha que se apresenta em 

seguida: 80 mm; 63 mm; 40mm; 31,5 mm; 20 mm; 16 mm; 14 mm; 12,5 mm; 10 mm; 8 mm; 6,3 mm; 

4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,5 mm; 0,25 mm; 0,125 mm e 0,063 mm. 

Após a peneiração (Figura 4.5 d)) os valores da massa de material retido em cada peneiro, da massa 

de finos e o seu somatório apresentam-se no Quadro I.1 do Anexo I. A variação entre o somatório 

das massas retidas em cada peneiro e do material fino e da massa M2 deve ser inferior a 1%, de 

modo a que não haja perda significativa de material durante o ensaio. 

Para o ensaio realizado esta variação é de 0,02%, pelo que o ensaio é validado. A percentagem de 

finos, ou seja o material que passa no peneiro 63 µm, é de 3,8%.  
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a)             b) 

    
c)              d) 

    
e)              f)  

Figura 4.5  - Ensaio granulométrico: a) esquartelamento; b) lavagem do material; c) estufa ; d) peneiração; e) série de peneiros 

usados no ensaio; f) fracções granulométricas. 

As diversas fracções granulométricas obtidas da peneiração realizada apresentam-se na Figura 4.5 f) 

e os respectivos valores passados e retidos, em percentagem, no Quadro 4.1. A curva granulométrica 

apresenta-se na Figura 4.6. 
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Quadro 4.1  - Resultados do ensaio de análise granulométrica.  

Dimensão da 
abertura dos 

peneiros (mm) 

Percentagem do 
material retido 

(%) 

Percentagem 
cumulativa do 

material passado 
(%) 

80 0,0 100 

63 0,0 100 

40 0,0 100 

31,5 1,9 98 

20 25,4 73 

16 16,0 57 

14 7,1 50 

12,5 3,6 46 

10 9,5 36 

8 6,1 30 

6,3 5,5 25 

4 7,2 18 

2 5,3 12 

1 3,8 9 

0,500 2,5 6 

0,250 1,3 5 

0,125 0,6 4 

0,063 0,3 3,8 
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Figura 4.6  - Curva granulométrica do betão britado ensaiado. 

A curva obtida revela uma granulometria bem graduada, com dimensão máxima de partículas de 31,5 

mm, medida do peneiro no qual passa 98% do material, e dimensão mínima de 0,25 mm, medida do 

peneiro no qual passa apenas 5% do material. 

4.2.2 - Índice de Forma 

O índice de forma classifica o material com base numa relação entre o comprimento e a espessura 

das partículas. Com base na norma portuguesa NP EN 933-4 (2002) - Ensaios das propriedades 

geométricas dos agregados, Parte 4: Determinação da forma das partículas - Índice de forma, define-

se como a massa das partículas com uma razão comprimento sobre espessura superior a 3, 
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expressa em percentagem da massa total seca das partículas da amostra, onde o comprimento é a 

dimensão máxima das partículas e a espessura a dimensão mínima. Estas partículas denominam-se 

de não cúbicas. 

Para a medição destas dimensões recorre-se a um paquímetro apropriado (Figura 4.7 a)), após a 

separação do material por peneiração nas fracções granulométricas 31,5/63 mm, 16/31,5 mm, 8/16 

mm e 4/8 mm. Deste modo, são rejeitadas as partículas retidas no peneiro de 63 mm e as partículas 

passadas no peneiro de 4 mm. 

Após a secagem e a peneiração da amostra, de modo a reter apenas as partículas que passam no 

peneiro de 63 mm e que ficam retidas no peneiro de 4 mm, e sendo a dimensão máxima do agregado 

de 32 mm, a que corresponde um provete de massa mínima de 6 kg, preparou-se um provete de 

10,718 kg de massa. Separou-se o material nas fracções anteriormente referidas e após o registo das 

respectivas massas calculou-se a percentagem de cada fracção relativamente à massa total do 

provete. As fracções com menos de 10% da massa total não são ensaiadas, neste caso, a fracção 

31,5/63 mm, que apresenta um valor de 2,4%. As restantes fracções podem ser ensaiadas e 

reduzidas, pois são compostas por um número excessivo de partículas, desde que após essa 

redução contenham pelo menos 100 partículas. Após o registo dos novos valores de massa das 

fracções a ensaiar mediu-se o comprimento e a espessura das partículas, com o auxílio do 

paquímetro (Figura 4.7 b)), e separaram-se e pesaram-se as partículas com relação comprimento 

sobre espessura superior a 3. 

   
a)     b) 

Figura 4.7  - Determinação da forma das partículas: a) Paquímetro; b) Medição do comprimento de uma partícula. 

Os resultados obtidos apresentam-se na tabela seguinte (Quadro 4.2) e mais pormenorizadamente 

no Quadro I.3 do Anexo I. 

Quadro 4.2  - Resultados do ensaio de índice de forma. 

Fracções granulométricas a 
ensaiar 

Fracções 
granulométricas 

após redução 

Partículas não cúbicas das 
fracções granulométricas 

ensaiadas e reduzidas 

Fracção 
granulométrica 

(mm) 
M1i (g) V1i (%) M1i (g) M2i (g) SIi (%) 

Índice 
de 

Forma, 
SI      

(%) 

31,5/63 não ensaiada não ensaiada não ensaiada não ensaiada não ensaiada 

16/31,5 5390,1 51,5 1290,7 267,9 20,8 

8/16 3423,8 32,7 478,5 74,5 15,6 

4/8 1650,1 15,8 28,0 5,9 21,1 

19 

 ∑   10464,0 100,0     
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O índice de forma é calculado pela expressão 

               
∑

∑ ×
=

i

ii

V

SIV
SI

)(
            (4.1) 

 onde 
iV  é a percentagem em massa da fracção granulométrica i  na amostra ensaiada, e 

iSI  a 

percentagem em massa de partículas não cúbicas na fracção granulométrica i .  

Sendo assim, o valor do índice de forma é de 19%. 

4.2.3 - Índice de Achatamento 

O índice de achatamento, tal como o índice de forma, permite a caracterização da forma das 

partículas do material. Baseado na norma portuguesa NP EN 933-3 (2000) - Ensaios para 

determinação das propriedades geométricas dos agregados, Parte 3: Determinação da forma das 

partículas - Índice de achatamento, o ensaio consiste em duas fases de peneiração, uma com os 

peneiros de ensaio e outra com os peneiros de barras de ranhuras paralelas (Figura 4.8). O índice de 

achatamento define-se como a massa total das partículas que passam nos peneiros de barras, 

expresso como a percentagem do total da massa seca das partículas ensaiadas. 

 
Figura 4.8  - Peneiros de barras. 

Para o ensaio foi usada uma amostra de massa, M0, de 12,518 kg. Foi seleccionada para ensaiar 

apenas a fracção que está entre o peneiro 4 mm e o peneiro 80 mm, ou seja, foi rejeitado o material 

retido no peneiro 80 mm (0 g) e o material passado no peneiro 4 mm (1815,0 g). A amostra foi 

dividida nas fracções di/Di, ou seja material que passa no peneiro de ensaio Di e fica retido no peneiro 

di, segundo o seguinte conjunto de fracções: 63/80 mm; 50/63 mm; 40/50 mm; 31,5/40 mm; 25/31,5 

mm; 20/25 mm; 16/20 mm; 12,5/16 mm; 10/12,5 mm; 8/10 mm; 6,3/8 mm; 5/6,3 mm e 4/5 mm. 

Para cada fracção foi medida a massa de partículas correspondente, resultando num somatório, M1, 

de 10,694 kg. Seguidamente, para uma série de peneiros de barras correspondente, exposta na 

respectiva norma, procedeu-se à peneiração de cada fracção anterior, medindo a massa que passa 

em cada peneiro de barras, resultando num total, M2, de 1,538 kg. 
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O índice de achatamento é calculado através da expressão 

     100
1

2 ×=
M

M
FI             (4.2) 

sendo os valores de M1 e M2 os indicados anteriormente. 

O achatamento total é então de 14%, que corresponde à percentagem de partículas ensaiadas que 

passam nos peneiros de barras, ou seja, 14% de partículas achatadas. 

No Quadro I.5 do Anexo I, encontram-se todos os valores do ensaio, incluindo o índice de 

achatamento de cada fracção granulométrica. Como se observa, as fracções com mais partículas 

achatadas são as 4/5 mm e 5/6,3 mm. 

O ensaio só é validado se a soma das massas Ri com as massas rejeitadas diferir em menos de 1% 

da massa M0, ou seja 

          { }
0

0 )(
100

M

rejeitadasmassasRM i∑ ∑+−
×            (4.3) 

Se tal não acontecer, o ensaio terá de ser repetido. No ensaio realizado este resultado é de 0,07, 

portanto o ensaio é considerado válido. 

4.2.4 - Fragmentação de Los Angeles 

Tal como já se referiu no Capítulo 2, este ensaio caracteriza a resistência do material à fragmentação, 

fazendo-o rodar num tambor, no qual se inserem esferas de aço, baseando-se na norma portuguesa 

NP EN 1097-2 (2002) - Ensaios das propriedades mecânicas e físicas dos agregados, Parte 2: 

Métodos para a determinação da resistência à fragmentação. Ao submeter o tambor a um certo 

número de rotações o material vai sendo desgastado e fragmentado, considerando-se desgastado o 

material que no fim do ensaio passa no peneiro 1,6 mm. Sendo assim, o coeficiente de Los Angeles é 

um indicador do desgaste do material, expresso na percentagem do provete que passa pelo peneiro 

1,6 mm depois da conclusão do ensaio. 

Para a preparação da amostra para o ensaio é necessário obter cerca de 15 kg de material na 

fracção granulométrica de 10 mm a 14 mm. No presente estudo a massa da amostra ensaiada foi de 

15,273 kg. 

Após a verificação de que 69% do material passa no peneiro de 12,5 mm reduziu-se a amostra à 

massa de 5000,1 g, obtendo-se assim o provete de ensaio. Verificou-se a massa das esferas a usar 

no ensaio, sendo de 4,833 kg. Colocou-se o material e as esferas na máquina (Figura 4.9 a)). Após 

500 rotações a velocidade constante (Figura 4.9 b)) retirou-se o material e as esferas do interior do 

tambor (Figura 4.9 c) e d)). As esferas foram limpas, de modo a aproveitar todo o material fino que se 

encontrava agarrado, como se verifica na Figura 4.9 e). O material foi lavado com o peneiro 1,6 mm 
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(Figura 4.9 f)), de modo a só se aproveitar o material retido, o qual foi secado na estufa, sendo o 

resultado de 2789,7 g. Todos os valores relativos ao ensaio encontram-se também no Quadro I.2 do 

Anexo I. 

O coeficiente de Los Angeles, calculado através da equação 2.4 referida no Capítulo 2, é de 44%. 

    
a)             b) 

    
c)              d) 

    
e)               f) 

Figura 4.9  - Ensaio de desgaste de Los Angeles: a) material e esferas no interior do tambor, antes do ensaio; b) rotação do 

tambor; c) esvaziamento do tambor após o ensaio; d) material e esferas após o ensaio; e) aproveitamento do material agarrado 

às esferas; f) lavagem do material com o peneiro de 1,6 mm. 
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4.2.5 - Desgaste de micro-Deval 

Como já se enunciou anteriormente no Capítulo 2, este ensaio é também um método para a medição 

da resistência ao desgaste de uma amostra de agregados. Tal como no ensaio de desgaste de Los 

Angeles, e segundo a norma portuguesa  NP EN 1097-1 (2002) - Ensaios das propriedades 

mecânicas e físicas dos agregados, Parte 1: Determinação da resistência ao desgaste (micro-Deval), 

o material é submetido a fricção com esferas de aço no interior de um tambor. Também aqui se 

considera desgastado o material que no fim passa no peneiro 1,6 mm. Sendo assim o coeficiente 

micro-Deval corresponde à percentagem da amostra inicial reduzida a uma dimensão inferior a 1,6 

mm depois da conclusão do ensaio. 

Tal como para o ensaio de Los Angeles o material usado neste ensaio passa no peneiro de 14 mm e 

fica retido no peneiro de 10 mm. Depois de verificar que 72% da massa total da amostra passa no 

peneiro de 12,5 mm prepararam-se dois provetes de (500 ± 2) g cada. Cada um destes provetes 

elementares foi colocado num cilindro, em conjunto com uma carga de esferas de aço de (5000 ± 5) g 

e (2,5 ± 0,05) l de água para cada (Figura 4.10 a) e b)). Após a colocação dos cilindros no 

equipamento estes submetem-se a uma rotação de cerca de 100 voltas por minuto durante 120 

minutos (Figura 4.10 c)). Após o ensaio o material foi lavado e peneirado no peneiro de 1,6 mm e as 

esferas de aço retiradas com a ajuda de um íman (Figura 4.10 d)). O material retido foi secado e 

pesado, resultando num valor médio do coeficiente micro-Deval de 48%, calculado através da 

expressão 2.5 enunciada no Capítulo 2. Os valores relativos a este ensaio encontram-se no Quadro 

I.4 do Anexo I. 

    
a)              b) 

    
c)              d) 

Figura 4.10  - Ensaio micro-Deval: a) material, esferas e água no interior do cilindro, antes do ensaio; b) colocação da tampa do 

cilindro; c) rotação dos cilindros; d) lavagem do material e remoção das esferas com íman. 
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4.2.6 - Superfícies esmagadas e partidas 

A percentagem de partículas com superfícies esmagadas e partidas é determinada pelo método 

descrito na norma portuguesa NP EN 933-5 (2002) - Ensaios das propriedades geométricas dos 

agregados, Parte 5: Determinação da percentagem de superfícies esmagadas e partidas nos 

agregados grossos. O ensaio consiste na classificação manual das partículas de um provete de 

ensaio, segundo partículas esmagadas ou partidas (partículas com 50% ou mais da superfície 

esmagada ou partida) e partículas arredondadas (partículas com 50% ou menos da superfície 

esmagada ou partida), tal como é exemplo a Figura 4.11 a). Para cada um destes conjuntos é 

determinada a massa, a qual é então expressa em percentagem da massa do provete de ensaio. 

Determina-se ainda a percentagem de partículas totalmente esmagadas ou partidas e de partículas 

totalmente arredondadas. Por partícula totalmente esmagada ou partida entende-se como sendo uma 

partícula com mais de 90% da superfície esmagada ou partida (Figura 4.11 b)) e como partícula 

totalmente arredondada entende-se uma partícula com mais de 90% da superfície arredondada. 

  
               a)         b) 

Figura 4.11  - a) Exemplo de uma partícula partida e de uma partícula arredondada; b) Exemplo de partículas totalmente 

partidas. 

Para a preparação dos provetes a amostra de betão britado foi reduzida, através de esquartelamento, 

até se obter uma massa superior à massa mínima necessária para o ensaio, a qual foi lavada e seca 

em estufa ventilada, a cerca de 110 ºC. Depois de seca até massa constante, foi registada a massa 

0M  de 8209,7 g. A amostra foi peneirada nos peneiros 63 mm e 4 mm e foi rejeitado o material retido 

no primeiro peneiro e passado no segundo. Daqui resultou um provete de massa 
1M  igual a 7476,2 

g, o qual está de acordo com o valor mínimo de 6 kg de massa do provete para agregados com 32 

mm de dimensão máxima das partículas. Uma vez que a amostra tinha uma dimensão máxima 

superior ao dobro da menor dimensão (D>2d), teve de ser separada em fracções granulométricas 

di/Di onde Di ≤ 2di (Figura 4.12). Sendo assim, a amostra foi separada nas fracções apresentadas no 

Quadro I.7 do Anexo I, tendo sido registada a massa 
iM  e a percentagem 

iV  de cada uma. Foi 

rejeitada a fracção 4/6,3 mm, uma vez que continha menos de 10% de 
1M . De acordo com a norma, 

as fracções 10/16 mm e 6,3/10 mm puderam ser reduzidas, devido a conterem um elevado número 

de partículas. As novas massas 
iM 1
 foram registadas e apresentam-se no Quadro I.7. 
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Uma vez preparadas as fracções granulométricas (Figura 4.12), separaram-se manualmente as 

partículas esmagadas ou partidas das arredondadas e registaram-se as massas cM  e rM , 

respectivamente. Após esta separação foram ainda separadas, para cada um dos grupos anteriores, 

as partículas esmagadas ou partidas das totalmente esmagadas ou partidas  e as partículas 

arredondadas das totalmente arredondadas. Também aqui se registaram as massas respectivas, 

tcM  para as totalmente esmagadas ou partidas e trM  para as totalmente arredondadas. Todos os 

resultados encontram-se apresentados no Quadro I.7 em anexo. Com todas as massas 

determinadas, calcularam-se as percentagens, em massa, de partículas de cada um dos grupos (ci, 

ri, tci e tri), para cada fracção granulométrica. Estes resultados apresentam-se também no Quadro I.7. 

 

Figura 4.12  - Fracções granulométricas preparadas para o ensaio de determinação da percentagem de superfícies esmagadas 

e partidas. 

Os resultados deste ensaio resultam, no caso em questão, da média pesada da percentagem geral 

de cada grupo, com base na equação seguinte: 

    100
)( ),,(

),,( ×=
∑

∑
i

trioutciricii

troutcrc V

CV
C ,           (4.4) 

tendo os seus elementos sido referidos anteriormente e apresentados no Quadro I.7 do Anexo I. Os 

resultados apresentam-se no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3  - Percentagem de partículas de cada grupo (c, r, tc e tr). 

Percentagem de 
partículas esmagadas 

ou partidas, Cc 

Percentagem de 
partículas totalmente 

esmagadas ou 
partidas, Ctc 

Percentagem de 
partículas 

arredondadas, Cr 

Percentagem de 
partículas totalmente 

arredondadas, Ctr 

97,8% 90,5% 2,2% 0,5% 

4.2.7 - Equivalente de Areia 

O ensaio de equivalente de areia, de acordo com a norma portuguesa NP EN 933-8 (2002) - Ensaios 

das propriedades geométricas dos agregados, Parte 8: Determinação do teor de finos - Ensaio do 

equivalente de areia, consiste em misturar um provete de material fino com uma solução floculante 

previamente preparada, agitando-os e deixando repousar até que as partículas mais finas entrem em 
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suspensão. Após o repouso o valor do equivalente de areia é calculado pela altura do sedimento 

expressa em percentagem da altura total do material floculado. Sendo assim, este indicador exprime 

a quantidade e qualidade de elementos finos existentes no material, ou seja mede a limpeza deste. 

Para a preparação dos provetes elementares de ensaio foi necessário peneirar o material para obter 

uma amostra na fracção de 0/2 mm. Após a peneiração, constituíram-se dois provetes de 120 g. Para 

cada um destes provetes o procedimento de ensaio consiste em depositar o material na proveta 

(Figura 4.13 a)), onde se introduziu previamente uma certa quantidade de solução de lavagem, e 

deixar repousar durante cerca de 10 minutos. Seguidamente tapa-se a proveta e coloca-se na 

máquina vibratória (Figura 4.13 b)), sujeitando-a a uma vibração durante cerca de 30 segundos, após 

a qual se procede à lavagem (Figura 4.13 c)). Com o auxílio do tubo de lavagem e com a solução de 

lavagem o objectivo desta etapa do ensaio é o de agitar o conteúdo da proveta, de modo a que os 

finos e os componentes argilosos do material fiquem em suspensão no líquido que enche a proveta 

até um determinado nível. Após a lavagem inicia-se o período de assentamento com duração de 

cerca de 20 minutos (Figura 4.13 d)), após os quais se procede à medição. Mede-se a altura 1h  e, 

com o auxílio do mergulhador, mede-se a altura 2h  (Figura 4.13 e) e f)). As alturas referidas estão 

representadas na Figura 4.14 e os seus valores apresentados no Quadro 4.4. O ensaio deve realizar-

se a uma temperatura de (23 ± 3) ºC. Os resultados do ensaio, com mais pormenor, encontram-se no 

Quadro I.6 do Anexo I. 

Quadro 4.4  - Resultados do ensaio de equivalente de areia. 

 nº do provete 

 1 2 

h1 (mm) 141,0 143,0 

h2 (mm) 117,5 117,1 

Equivalente de areia SE 83,3 81,9 

Diferença entre os dois provetes elementares 1 

Média do equivalente de areia SE (%) 83 

Após se realizarem os procedimentos descritos para ambos os provetes e com as alturas registadas 

calculou-se o equivalente de areia que resulta da média dos valores de equivalente de areia dos dois 

provetes (83,4% e 81,9%), os quais foram calculados através da expressão seguinte (Figura 4.14) 

     100
1

2

h

h
SE=              (4.5) 

Uma vez que a diferença entre os dois valores é inferior a 4, de acordo com a norma, o ensaio é 

válido. Sendo assim o equivalente de areia é 83%. 
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  a)    b)    c) 

       
d)    e)    f) 

Figura 4.13  - Ensaio de equivalente de areia: a) colocação do material na proveta; b) agitação mecânica na máquina vibratória; 

c) lavagem com tubo e solução de lavagem; d) período de assentamento; e) introdução do mergulhador para medição; f) 

medição da altura do sedimento, após retirar o mergulhador. 

 
Figura 4.14  - Alturas a usar no cálculo do equivalente de areia. 

4.2.8 - Azul de Metileno 

Tal como o ensaio de equivalente de areia, o ensaio do valor do azul de metileno avalia a limpeza dos 

agregados. Com base na norma portuguesa NP EN 933-9 (2002) - Ensaios das propriedades 

geométricas dos agregados, Parte 9: Determinação do teor de finos - Ensaio do azul de metileno, 

estando o provete inserido em água, vão-se adicionando incrementos de solução de azul de metileno 
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e após cada um verifica-se a adsorção da solução de azul de metileno pelo material, através de uma 

mancha deixada no papel de filtro. O ensaio pára quando se detecta a presença de corante livre na 

mancha observada, ou seja, quando já existe um excesso de azul de metileno na preparação. 

O provete de ensaio é constituído por cerca de 200 g, nunca menos, de material passado no peneiro 

de 2 mm. Após a sua preparação coloca-se num gobelé (Figura 4.15 a)) com água desmineralizada e 

agita-se, no agitador, durante 5 minutos a 600 rotações por minuto (Figura 4.15 b)). Injecta-se então 

uma dose de 5 ml de solução corante e agita-se a 400 rotações por minuto durante pelo menos 1 

minuto, após o qual se efectua o ensaio da mancha. Este consiste em retirar uma gota de suspensão 

e depositá-la num papel de filtro, onde se observa uma mancha com uma zona central mais escura 

rodeada de uma auréola. Este procedimento serve para saber quando termina o ensaio, o que 

acontecerá quando uma auréola azul clara de cerca de 1 mm de espessura persistir. Sendo assim, 

enquanto não se confirmar a persistência da auréola continua-se a adicionar solução corante seguida 

de agitação. 

       
 a)    b)    c) 

       
 d)    e)    f) 

Figura 4.15  - Ensaio de azul de metileno: a) colocação do provete no gobelé; b) primeira mistura; c) mistura após segunda 

injecção da solução; d) cronometração do tempo para a terceira injecção de solução; e) ensaio da mancha após a terceira 

injecção de solução; f) ensaio da mancha de minuto a minuto. 
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No ensaio em questão foi necessário adicionar 15 ml de solução corante, ou seja realizaram-se três 

injecções de 5 ml seguidas de agitação e da realização do ensaio da mancha (Figura 4.15 c), d) e e)). 

Após a terceira injecção confirmou-se a persistência da auréola com a realização do ensaio da 

mancha de minuto a minuto, durante 5 minutos, sem adição de mais solução corante (Figura 4.15 f)). 

O valor do azul de metileno, calculado pela seguinte expressão, é de 0,7 g/kg , 

     10×=
M

V
MB              (4.6) 

onde V  é o volume total da solução corante injectada e M  é a massa do provete. Este valor indica 

que persistiram 0,7 g de corante por quilograma de agregado. 

4.2.9 - Ensaio de compactação Proctor 

O ensaio de compactação Proctor permite determinar a relação entre o teor em água e a baridade 

seca dos solos, compactando uma amostra de material com determinado teor em água. Este 

procedimento repete-se para teores em água diferentes, permitindo assim a construção da curva de 

compactação e, consequentemente, a determinação do teor em água óptimo e da massa volúmica 

seca máxima. De entre os vários tipos de compactação, o Proctor normal corresponde à 

compactação leve e o Proctor modificado à compactação pesada. 

Com base na especificação LNEC E 197-1966: Ensaio de compactação, para o material em estudo 

procedeu-se à realização do ensaio de Proctor modificado em molde grande. Após dividir a amostra, 

por esquartelamento, em seis provetes de cerca de 5 kg cada, peneirou-se cada uma no peneiro de 

19 mm com o objectivo de verificar a percentagem de material retido. Sendo inferior a 20% em todos 

os casos, a fracção retida foi substituída por igual massa de material passado no peneiro de 19 mm e 

retido no peneiro de 4,76 mm (nº4). Os provetes ensaiados correspondem a teores em água 

diferentes. Estes foram escolhidos conforme o decorrer dos ensaios, tendo sido misturadas as 

quantidades 6%, 8%, 10%, 11%, 13% e 14% (Figura 4.16 a)). Após conseguir um mistura 

homogénea, cada provete foi compactado em cinco partes, cada uma com 55 pancadas (Figura 4.16 

b)). Após a compactação rasou-se a parte superior do provete e preencheram-se os espaços vazios 

com material mais fino (Figura 4.16 c) e d)). Seguidamente pesou-se o provete húmido e levou-se à 

estufa. Quando seco, o provete foi novamente pesado, apresentando-se todos os resultados na 

tabela seguinte (Quadro 4.5). 
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Quadro 4.5  - Resultados do ensaio de compactação Proctor. 

Número do ensaio 1 2 3 4 5 6 
Água misturada  (%) 6 8 10 11 13 14 

Volume do molde (cm 3) 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 

Massa do molde (g) 4621,4 4621,4 4621,4 4621,4 4621,4 4621,4 

Massa molde + S. húmido (g) 8389,7 8489,2 8632,5 8635,3 8648,8 8696,4 

Massa solo húmido (g) 3768,3 3867,8 4011,1 4013,9 4027,4 4075,0 

Massa volúmica húmida (g/cm 3) 1,825 1,873 1,942 1,944 1,950 1,973 

Massa volúmica seca (g/cm 3) 1,717 1,726 1,753 1,743 1,742 1,746 
          

Determinação do teor em água do provete 
                
NÚMERO DO ENSAIO 1 2 3 4 5 6 
Tara (g) 1835,1 2152,2 2235,1 2262,7 2274,9 2283,3 

Tara + M. solo húmido (g ) 5581,5 5958,2 6243,9 6271,1 6309,1 6413,7 

Tara + M. solo seco (g) 5359,1 5659,1 5852,0 5857,2 5878,3 5938,0 

Massa da água (g) 222,4 299,1 391,9 413,9 430,8 475,7 

Massa solo seco (g) 3524 3506,9 3616,9 3594,5 3603,4 3654,7 

Teor em água (%) 6,3 8,5 10,8 11,5 12,0 13,0 

    
a)            b) 

    
c)            d) 

Figura 4.16  - Ensaio de compactação Proctor: a) mistura de água; b) compactação; c) amostra após compactação;  

d) rasamento. 

A massa volúmica seca é calculada por 

     100
100

×
+ w
wγ

            (4.7) 

onde wγ  é a massa volúmica húmida do solo (quociente da massa do provete, em gramas, pela 

capacidade do molde utilizado, em centímetros cúbicos) e w é o teor em água, em percentagem. 
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A curva de compactação foi traçada e foram determinados o teor em água óptimo (10,8%) e a massa 

volúmica seca máxima (1,75 g/cm 3), que correspondem ao ponto máximo da curva, como se 

apresenta na Figura 4.17. 

 
Figura 4.17 -  Curva de compactação 

4.3 - Características gerais da fossa de ensaios 

A caracterização do agregado reciclado, nomeadamente em relação ao comportamento estrutural 

quando disposto nas camadas não ligadas de pavimentos, foi realizada através de ensaios num 

provete construído em fossa de ensaios. Este método permite o controlo adequado da construção da 

camada e uma boa aproximação das condições, às que usualmente se encontram em obra. Constitui 

ainda uma forma de ensaio mais económica do que a construção de aterros experimentais em 

campo. 

A fossa de ensaios foi construída de modo a permitir a realização de ensaios em cinco pontos 

distintos (Figura 4.18 b)). Admitiram-se então as dimensões de 33,00,20,2 m××  e cinco pontos de 

ensaio, como ilustrado na Figura 4.18 a). Os pontos T1, T2, T3 e T4, também representados na 

Figura 4.18 a), correspondem aos pontos onde se efectuou a verificação do estado de compactação e 

do teor em água. Estes são pontos distintos do escolhidos para os ensaios, devido à necessidade de 

se realizarem furos na camada para efectuar as medições necessárias. 

Antes da construção da camada granular não ligada foi caracterizado o estado de compactação da 

camada subjacente já existente. Para esta caracterização recorreu-se ao ensaio com 

gamadensímetro, da marca Troxler. Também foi avaliada a deformabilidade da mesma camada, com 

recurso aos ensaios com LFWD e com Geogauge, de modo a tomar conhecimento da estrutura ali 

existente e que servirá de apoio às camadas granulares a construir. Os resultados destes ensaios 

 
Teor em água óptimo: 10,8% 
Massa volúmica seca máxima: 1,75 g/cm3 
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apresentam-se resumidamente nos Quadros 4.6 a) e b), e na sua totalidade nos Quadros II.1, II.2 e 

II.3 do Anexo II. 

 
          a)            b) 

Figura 4.18  - Fossa de ensaios: a) pontos de ensaio na fossa de ensaios; b) fossa de ensaios construída. 

É de referir o estudo de Fortunato (2005), uma vez que se realizaram ensaios na mesma fossa de 

ensaios, tendo o mesmo solo de fundação. O autor realizou ensaios com o LFWD sobre o solo de 

fundação, tendo chegado a um valor de módulo de deformabilidade de 118 MPa. 

Quadro 4.6 - Resumo dos resultados dos ensaios sobre a fundação: a) ensaios com o Troxler; b) ensaios com o LFWD e com 

o Geogauge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ponto de ensaio P1 o valor do módulo de deformabilidade equivalente medido com o LFWD é 

muito superior, cerca do dobro, aos valores medidos nos restantes pontos da fossa. Tal poderá 

dever-se à existência de partículas de agregado com maiores dimensões naquele local. O mesmo 

não acontece com o Geogauge, podendo dever-se ao facto de ter um alcance em profundidade bem 

menor do que o LFWD. No geral os valores variam bastante, revelando uma fundação pouco 

homogénea no que respeita ao módulo de deformabilidade equivalente. 

4.4 - Construção e ensaios da camada de RCD 

Neste sub capítulo descreve-se o processo de construção da camada de RCD na fossa de ensaios. 

Faz-se ainda referência e apresentam-se os resultados dos ensaios de controlo de compactação com 

Local DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

T1 1,63 5,4 

T2 1,60 4,2 

T3 1,74 3,7 

T4 1,64 3,8 

Valores 
médios 1,65 4,26 

Valor médio do módulo 
(MPa) Local 

LFWD Geogauge  

P1 277,7 159,8 

P2 134,8 87,6 

P3 130,4 101,9 

P4 141,9 150,7 

P5 190,9 149,5 

Valores 
médios 175,1 129,9 

a) b) 
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o Troxler e dos ensaios para medição do módulo de deformabilidade equivalente com o Geogauge e 

o deflectómetro de impacto portátil. 

É de salientar que, como refere Fortunato (2005), é necessário proceder aos ensaios para controlo da 

qualidade das camadas, nomeadamente com o Geogauge e o LFWD, imediatamente após a sua 

construção, uma vez que o teor em água tem tendência a baixar significativamente após a construção 

da camada. É importante também que se façam sempre as medições com o Troxler, uma vez que o 

módulo de deformabilidade dos materiais depende quer das solicitações aplicadas, quer do estado de 

compacidade e do teor em água.  

4.4.1 - Construção da camada de RCD 

A camada construída com RCD na fossa de ensaios pretende simular uma camada de base ou de 

sub-base de um pavimento rodoviário. Foi construída com material semelhante ao utilizado nos 

ensaios laboratoriais referidos anteriormente neste capítulo e em duas fases, correspondentes à 

construção de duas camadas, uma de cerca de 0,10 m e outra de cerca de 0,20 m. A divisão em 

duas fases permite um maior controlo da construção e da compactação.  

Para ambas as camadas foi acompanhada a evolução ao longo do tempo, quer dos módulos, quer do 

teor em água e massa volúmica, através da realização de todos os ensaios no dia da compactação e 

seguintes, até se verificar uma estabilização dos valores. 

Previamente, o material a colocar na fossa de ensaios foi avaliado no que respeita à presença de 

água na sua constituição. O material foi misturado com a quantidade de água pretendida e colocado 

na fossa. A compactação da primeira camada foi realizada, tal como se mostra na Figura 4.19 a), 

com recurso a um pilão compactador. O recurso a este equipamento deve-se à maior facilidade de 

utilização do mesmo na fossa construída com as dimensões referidas. A segunda camada foi 

compactada com o cilindro vibrador Lebrero RVD-650 de carga estática de 650 kgf (Figura 4.19 b)). 

  
a)        b) 

Figura 4.19  - Compactação: a) compactação da primeira camada com pilão compactador; b) compactação da segunda 

camada com cilindro vibrador. 
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Cada camada foi construída de modo a ter um teor em água (w) 2% abaixo do teor óptimo obtido no 

ensaio de compactação, ou seja, 8,8% e uma massa volúmica seca (DD) com um valor de 95% da 

massa volúmica seca máxima também obtida no ensaio de compactação, ou seja, 1,66 g/cm3. O 

controlo destes valores realizou-se com recurso ao gamadensímetro Troxler nos pontos T1, T2, T3 e 

T4, apresentados anteriormente na Figura 4.18 a). 

O gamadensímetro Troxler, modelo 3440, mede, entre outros parâmetros, a percentagem de 

compactação e o teor em água do agregado, de um modo rápido e fácil. Sendo assim, é um método 

eficaz para o controlo da compactação das camadas granulares. A superfície onde assenta o 

equipamento deve apresentar-se lisa, podendo para tal usar-se a placa visível na Figura 4.20 b). 

Também com recurso a essa placa e com o auxílio das outras ferramentas prepara-se a superfície e 

executa-se o furo na camada, onde posteriormente se coloca a haste da sonda (Figuras 4.20 b) e c)). 

Os raios gama são transmitidos por uma fonte colocada no fundo da haste, através do material, e são 

contados por detectores localizados na base do equipamento, tal como ilustra a Figura 4.20 a). No 

caso da medição à superfície, os raios gama são reflectidos no material, o que torna a medição 

menos rigorosa do que no método directo enunciado anteriormente. A medição do teor em água com 

o Troxler baseia-se na libertação de neutrões de berílio que permitem a medição do hidrogénio (água) 

presente no material. Os neutrões rápidos ao colidirem com as moléculas de hidrogénio diminuem de 

velocidade e são contados por um detector do equipamento, traduzindo-se num valor directamente 

proporcional ao teor em água do material. A Figura 4.20 d) mostra a utilização do Troxler. 

        
a)      b) 

  
c)      d) 

Figura 4.20  - Ensaio com o gamadensímetro nas duas camadas na fossa de ensaios: a) funcionamento do Troxler [Troxler, 

2006]; b) Troxler - realização do furo; c) Troxler - colocação do equipamento; d) medição com o Troxler. 
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Em cada ponto, na primeira camada, foram realizados ensaios às profundidades 15 cm, 10 cm e à 

superfície. Na segunda camada, as profundidades foram de 20 cm, 10 cm e à superfície. Os 

resultados referentes à primeira camada construída encontram-se resumidos no Quadro 4.7 e 

apresentam-se na totalidade no Quadro II.4 do Anexo II. 

Quadro 4.7 - Resumo dos resultados dos ensaios com o Troxler na primeira camada. 

dia da compactação 1 dia depois 5 dias depois 15 dias depois 

Local DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

T1 1,73 8,0 1,72 7,6 1,74 6,6 1,75 6,3 

T2 1,74 8,3 1,61 7,5 1,59 6,8 1,68 6,0 

T3 1,68 8,9 1,66 8,0 1,68 6,6 1,77 5,8 

T4 1,70 8,4 1,67 8,1 1,67 7,2 1,67 6,9 

Valores 
médios 1,71 8,4 1,67 7,8 1,67 6,8 1,72 6,3 

Os resultados relativos à segunda camada construída na fossa de ensaios resumem-se no Quadro 

4.8 e apresentam-se na sua totalidade no Quadro II.7 do Anexo II. 

Quadro 4.8 - Resumo dos resultados dos ensaios com o Troxler na segunda camada. 

dia da compactação 2 dias depois 5 dias depois 8 dias depois 

Local DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

DD médio 
(g/cm3) 

w médio 
(%) 

T1 1,67 8,3 1,71 7,7 1,73 6,9 1,72 6,5 

T2 1,68 8,3 1,68 7,7 1,67 7,0 1,67 6,5 

T3 1,69 8,1 1,70 7,2 1,69 6,9 1,69 6,3 

T4 1,63 8,2 1,65 7,5 1,65 7,2 1,70 6,7 

Valores 
médios 1,67 8,2 1,68 7,5 1,68 7,0 1,70 6,5 

4.4.2 - Ensaio com Geogauge 

Os ensaios realizados com recurso ao Geogauge H-4140 permitem a medição da rigidez da camada 

granular construída e consequentemente o cálculo do módulo de deformabilidade equivalente, 

através da equação 2.8 apresentada no Capítulo 2. Também nesse capítulo encontra-se descrito o 

equipamento e o seu funcionamento. Constitui um ensaio extremamente simples, rápido e não 

destrutivo. 

Apesar da superfície da camada se encontrar regular e praticamente lisa, colocou-se uma camada 

fina de areia húmida nos pontos de ensaio em que a superfície era menos regular, de modo a garantir 

o contacto mínimo de 60% exigido, para que as medições se pudessem realizar. Esta preparação da 

superfície está representada na Figura 4.21 a). Sobre a camada de areia colocou-se então o 

equipamento, exercendo uma ligeira pressão com rotação (Figura 4.21 b)). É importante referir que 

após os ensaios se verificou o desenho e forma deixadas na superfície da camada pelo anel do 

Geogauge, de modo a perceber se a área de contacto era a suficiente para que se validassem os 

resultados (Figura 4.21 c)). Concluiu-se que os 60% requeridos foram sempre cumpridos. 
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    a)        b)          c) 

Figura 4.21  - Ensaio com Geogauge: a) preparação da superfície; b) ensaio; c) marca deixada pelo equipamento. 

Os pontos ensaiados foram os pontos P1, P2, P3, P4 e P5, representados na Figura 4.18 a). Em 

cada ponto realizaram-se três medições, entre as quais se exerceu uma rotação do equipamento. 

Numa estrutura onde as camadas apresentam valores de rigidez relativamente distintos, o valor da 

rigidez medida pelo Geogauge é essencialmente influenciado pela rigidez da camada mais superficial 

[Fortunato, 2005]. O Geogauge atinge uma profundidade de influência de cerca de 0,30 m, aplicando 

tensões até cerca de 30 kPa. 

Os resultados referentes à primeira camada apresentam-se resumidos no Quadro 4.9 e na sua 

totalidade no Quadro II.5 do Anexo II. 

Quadro 4.9 -  Resumo de resultados dos ensaios com Geogauge na primeira camada. 

Valor médio do módulo (MPa) 
Local 

dia da compactação 1 dia depois 5 dias depois 15 dias depois 

P1 65,3 87,4 103,3 115,2 

P2 74,3 105,8 101,2 93,6 

P3 75,6 99,1 113,9 109,4 

P4 67,7 83,3 101,0 99,3 

P5 73,4 79,4 106,1 98,3 

Valores 
médios 71,2 91,0 105,1 103,1 

Os resultados dos ensaios realizados sobre a segunda camada encontram-se resumidos no Quadro 

4.10 e na sua totalidade no Quadro II.8 do Anexo II. 

Quadro 4.10 -  Resumo de resultados dos ensaios com Geogauge na segunda camada. 

Valor médio do módulo (MPa) 
Local 

dia da compactação 2 dias depois 5 dias depois 8 dias depois 

P1 53,9 111,5 106,3 108,5 

P2 56,8 114,0 116,4 94,0 

P3 56,2 124,0 126,3 109,3 

P4 57,1 105,8 123,6 102,9 

P5 56,9 109,4 113,2 114,4 

Valores 
médios 56,2 112,9 117,2 105,8 
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4.4.3 - Ensaio de carga com LFWD 

O ensaio de carga com deflectómetro de impacto portátil permite medir as deflexões à superfície e 

consequentemente obter o módulo de deformabilidade equivalente. A descrição e o funcionamento 

deste tipo de equipamento é feita no Capítulo 2. 

Para os ensaios em questão foi utilizado o modelo Prima 100 LFWD, desenvolvido pela Carl Bro 

Pavement Consultants. Este equipamento pesa cerca de 26 kg e tem 1,28 m de altura. A massa 

utilizada foi de 15 kg, largada a 0,80 m de altura, sobre uma placa de 300 mm. As deflexões foram 

medidas no centro da placa, através do geofone central (Figura 4.22 a)). 

A superfície, tal como no ensaio com Geogauge, deve encontrar-se lisa e regular. Sendo assim, a 

superfície da camada em estudo foi já preparada aquando do ensaio com o Geogauge, uma vez que 

os pontos de ensaio são os mesmos onde se realizaram esse ensaio e que se ilustram na Figura 4.18 

a). Em cada local foram realizados cerca de dez ensaios. No entanto, geralmente, foram realizados 

onze ensaios devido à necessidade de se eliminar o primeiro resultado, conclusão referida também 

por Fortunato (2005). 

O equipamento é colocado no ponto a ensaiar, ajusta-se à superfície, é activado o PDA e no 

momento sinalizado por este liberta-se a massa do dispositivo que a prende (Figura 4.22 b)). A 

massa só deve cair sobre as borrachas amortecedoras uma única vez, sendo fundamental, neste 

passo, a prática do operador (Figura 4.22 c)). As forças aplicadas e as deflexões medidas são então 

registadas e armazenadas no PDA (Figura 4.22 d)). Os módulos de deformabilidade equivalente são 

calculados através da equação 2.6, sendo o módulo final uma média dos vários valores medidos. 

Os resultados da medição do módulo de deformabilidade equivalente com o deflectómetro ligeiro na 

primeira camada apresentam-se em resumo seguidamente, no Quadro 4.11, e na sua totalidade no 

Quadro II.6 do Anexo II. As forças aplicadas pelo equipamento à superfície da camada ensaiada 

foram de cerca de 16 kN. 

Quadro 4.11 -  Resumo de resultados dos ensaios com LFWD na primeira camada. 

Valor médio do módulo (MPa) 
Local 

dia da compactação 1 dia depois 5 dias depois 15 dias depois 

P1 47,9 83,6 172,3 225,5 

P2 65,6 100,5 151,5 130,9 

P3 51,1 96,6 149,2 155,5 

P4 71,2 75,6 108,2 164,6 

P5 74,3 99,2 131,4 168,5 

Valores 
médios 62,0 91,1 142,5 169,0 

Os resultados do ensaios na segunda camada encontram-se resumidamente no Quadro 4.12 e na 

sua totalidade no Quadro II.9 do Anexo II. 
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Quadro 4.12 -  Resumo de resultados dos ensaios com LFWD na segunda camada. 

Valor médio do módulo (MPa) 
Local 

dia da compactação 2 dias depois 5 dias depois 8 dias depois 

P1 99,0 105,9 136,1 157,8 

P2 85,7 114,5 122,6 151,8 

P3 81,7 100,8 110,7 125,8 

P4 93,2 105,1 133,2 143,0 

P5 121,1 169,9 201,4 249,5 

Valores 
médios 96,1 119,2 140,8 165,6 

  
a)    b) 

  
c)    d) 

Figura 4.22  - Ensaio de carga com LFWD: a) LFWD; b) pormenor da massa e do dispositivo que a prende; c) execução do 

ensaio (queda da massa); d) recolha de dados através de PDA/bluetooth. 

4.5 - Análise e interpretação dos resultados obtido s 

Neste sub capítulo são analisados e discutidos os resultados dos ensaios realizados, nomeadamente 

análise granulométrica, determinação do índice de forma, determinação do índice de achatamento, 

fragmentação de Los Angeles, desgaste de micro-Deval, superfícies esmagadas e partidas, 

equivalente de areia e adsorção de azul de metileno. Serão também analisados os resultados do 
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ensaio de compactação Proctor e dos ensaios realizados na fossa de ensaios, nomeadamente do 

ensaio com gamadensímetro, com Geogauge e dos ensaios de carga com o LFWD e o FWD. 

A análise dos resultados dos ensaios de caracterização do material, como já referido, tem como base 

a comparação com as exigências presentes no Caderno de Encargos da ex-JAE presentemente em 

vigor, apresentadas no sub capítulo 2.3, e com os requisitos da especificação LNEC E 473-2008 e os 

valores usualmente obtidos para este tipo de materiais, que se referem no sub capítulo 3.3. 

4.5.1 - Análise Granulométrica 

Os resultados do ensaio de análise granulométrica revelaram uma dimensão máxima das partículas 

de 31,5 mm, dimensão esta da malha do peneiro no qual passa 98% do material. Segundo a LNEC E 

473-2008 é esta a dimensão máxima recomendada. A percentagem de finos, ou seja, a percentagem 

de material de dimensão inferior a 0,063 mm, é de 3,8%. Este valor, uma vez que se insere nas 

categorias UF9 e LF2 (2% ≤ %finos ≤ 9%), está de acordo com os requisitos da LNEC E 473-2008. Em 

relação à categoria de sobretamanho, o material em estudo insere-se na categoria OC90, uma vez 

que a dimensão máxima das partículas, D, é de 98%. 

A curva granulométrica revela uma distribuição contínua, ligeiramente mal graduada no que se refere 

a finos. Destaca-se uma percentagem maior de material de dimensão entre 20 mm e 31,5 mm. No 

que respeita aos requisitos do CE da ex-JAE para camadas de base e de sub-base, a curva obtida no 

ensaio granulométrico não se insere no fuso granulométrico indicado para materiais naturais, tal 

como se observa na Figura 4.23. Para os peneiros de aberturas entre os valores 0,125 mm e 10 mm, 

inclusive, deveria passar uma percentagem maior de material. Note-se, no entanto, que esta 

comparação é feita entre requisitos para materiais naturais e os resultados obtidos para o betão 

britado usado. Refira-se ainda a aproximação feita, através de interpolação linear, para que se 

possam comparar os valores respeitantes à série de peneiros ASTM com os da série de peneiros 

usada. 
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Figura 4.23  - Comparação entre a curva granulométrica obtida e o fuso granulométrico para agregados britados naturais de 

granulometria extensa. 
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Ainda relativamente aos requisitos do CE da ex-JAE, verifica-se que é praticamente cumprido o limite 

de material retido no peneiro de 19 mm, de 30%. 

O facto de a curva não se inserir, na sua totalidade, no fuso granulométrico especificado pode indicar 

que não se conseguirá um bom imbricamento das partículas do material, resultando num esqueleto 

pétreo menos resistente à acção do tráfego. É de referir que a granulometria deste tipo de material 

pode ser sempre recomposta facilmente, pois é possível ajustar a britadeira usada ao que se 

pretende. O mesmo acontece nas centrais de processamento, pois aí são obtidas diversas fracções 

granulométricas. 

4.5.2 - Índice de Forma 

O índice de forma é 19%. Este valor é ligeiramente superior aos valores usualmente obtidos para 

agregados naturais. O resultado obtido enquadra-se nos resultados referidos por Fernandes (2004), 

apresentados no sub capítulo 3.3, concluindo-se também aqui que os agregados reciclados, após 

britagem, apresentam formas mais angulosas do que seria desejável. 

Dado que a forma das partículas é condicionada pelo processo de britagem considera-se que o valor 

obtido pode ser resultado da utilização da britadeira de mandíbulas. 

É de referir ainda que devido ao material em causa, a forma é facilmente alterável, tendo-se notado 

ao longo dos vários ensaios, que muitas partículas alongadas se partiram. 

O CE da ex-JAE não refere qualquer especificação para este valor. 

4.5.3 - Índice de Achatamento 

O índice de achatamento é de 14%. Este valor é superior aos valores geralmente obtidos para 

agregados naturais. No entanto, quando comparado com os valores normalmente obtidos com RCD, 

pode considerar-se que é da mesma ordem de grandeza. É de salientar que as partículas achatadas 

são partículas mais frágeis que se poderão partir facilmente, resultando numa alteração do material, o 

que poderá não ser desejável. 

Comparando este valor com os requisitos do CE da ex-JAE, relativamente ao índice de lamelação, 

verifica-se o seu cumprimento, uma vez que é inferior a 35%. No entanto este valor é referido no CE 

apenas para material a usar em camadas de base. 

Refira-se que a forma das partículas é muito condicionada pelo processo de britagem, considerando-

se também aqui que o valor obtido pode ser resultado da utilização da britadeira de mandíbulas. 
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4.5.4 - Fragmentação de Los Angeles 

O valor obtido do ensaio de fragmentação na máquina de Los Angeles é 44%. De acordo com os 

requisitos do CE da ex-JAE, este valor respeita o limite imposto aos agregados naturais a usar em 

camadas de sub-base (≤ 45%), no entanto, não respeita o limite para camadas de base, uma vez que 

é superior a 40%. No que respeita a norma EN 13242:2002/prA1:2006, este material pertence à 

categoria LA45, a que correspondem coeficientes de Los Angeles não superiores a 45%. Sendo assim 

o material em estudo poderá ser, segundo a especificação LNEC E 473-2008, da categoria AGER1, 

dependendo ainda do valor do coeficiente de micro-Deval. 

O valor obtido é semelhante aos valores usualmente obtidos para este tipo de material, tal como são 

os exemplos de alguns estudos referidos em 3.3. 

O facto de apresentar um coeficiente de Los Angeles elevado indica que o material não é muito 

resistente, podendo vir a sofrer desgaste e consequente alteração das partículas e da quantidade de 

finos. Este é um factor importante, numa camada de pavimento, devido às constantes acções a que 

estas estão sujeitas devido ao tráfego. 

4.5.5 - Desgaste de micro-Deval 

O coeficiente obtido no ensaio de desgaste de micro-Deval é 48%. Segundo a norma EN 

13242:2002/prA1:2006, este material pertence à categoria MDE50, a qual representa valores de 

coeficiente de micro-Deval não superiores a 50%. Sendo assim, este material não respeita os 

requisitos da especificação LNEC E 473-2008, que requer no máximo valores não superiores a 45%. 

No que respeita o limite do conjunto dos dois coeficientes (Los Angeles e micro-Deval) também não 

são verificados os requisitos referidos no sub capítulo 3.3, pois a soma dos dois coeficientes teria de 

ser, no máximo, 85%, o que não se verifica. Conclui-se então que não é possível enquadrar este 

agregado reciclado numa categoria de agregados, relativamente ao seu comportamento mecânico. 

Comparativamente ao valor obtido no estudo LNEC (2008), referido em 3.3, o valor obtido no 

presente estudo é consideravelmente superior. O CE da ex-JAE não refere qualquer especificação 

para este valor. 

Tal como o coeficiente de Los Angeles, também o coeficiente de micro-Deval é elevado, retirando-se 

as mesmas conclusões. 

4.5.6 - Superfícies esmagadas e partidas 

Os resultados obtidos no ensaio de determinação da percentagem de superfícies esmagadas ou 

partidas revelam uma quase inexistência de partículas de superfície totalmente arredondada, 

incluídas numa também pequena percentagem de partículas arredondadas. Das partículas 

esmagadas ou partidas, conclui-se que são praticamente todas totalmente esmagadas ou partidas. 
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Conclui-se que, tal como se esperava, o facto de o material ser britado previamente influencia 

totalmente o resultado. Os valores de percentagem de partículas esmagadas ou partidas é muito 

elevado, no entanto, de acordo com a norma NP EN 13242 e com a especificação LNEC E 473-2008, 

o agregado em estudo enquadra-se em qualquer uma das categorias, para qualquer tipo de 

agregado. Considera-se ser da categoria C90/3 e sendo assim, corresponde a um agregado de 

qualquer categoria. 

O CE da ex-JAE não refere qualquer especificação para este valor. 

4.5.7 - Equivalente de Areia 

O valor de equivalente de areia obtido é 83%. Segundo as recomendações do CE da ex-JAE, este 

resultado cumpre perfeitamente os requisitos mínimos de 45% e de 50% para camadas de sub-base 

e base respectivamente. Relativamente ao estudo LNEC (2008) este valor está muito próximo. 

O valor obtido indica um material limpo, com muito pouco material argiloso. No entanto, considera-se 

que o resultado do ensaio de azul de metileno caracteriza melhor o estado de limpeza do agregado, 

uma vez que o resultado do ensaio de equivalente de areia pode ser fortemente influenciado pelo teor 

de finos. 

4.5.8 - Azul de Metileno 

O valor do azul de metileno é 0,7 g/kg. Em relação à especificação LNEC E 473-2008 o valor obtido 

está muito abaixo dos limites de 2,5 g e 3,0 g de corante por kg de agregado. Relativamente ao valor 

obtido no estudo LNEC (2008), os valores diferem muito, sendo este muito inferior. 

O CE da ex-JAE não refere qualquer especificação para este valor, apenas quando o valor de 

equivalente de areia é inferior a 45%. 

Este valor indica que se está na presença de um agregado que tem no seu seio material com alguma 

sensibilidade à água. Esta conclusão contraria um pouco a conclusão retirada do ensaio de 

equivalente de areia. No entanto, considera-se que o ensaio de valor do azul de metileno é mais 

fiável do que o de equivalente de areia. 

4.5.9 - Ensaio de Compactação Proctor 

Dos resultados obtidos no ensaio de compactação Proctor e consequentemente do traçado da curva 

de compactação resultou um teor em água óptimo de 10,8% e uma massa volúmica seca máxima de 

1,75 g/cm3. O teor em água óptimo obtido é inferior aos valores usualmente obtidos para este tipo de 

material, tal como se pode constatar também pelos resultados de estudos apresentados em 3.3, que 

andam próximos de 13 a 14%, sendo no entanto superior aos valores usualmente apresentados para 

materiais naturais. 
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Leite (2007) refere ser difícil obter uma curva de compactação típica para agregados reciclados. 

Também aqui se verifica que a curva de compactação não segue a forma típica das curvas obtidas 

para solos. 

4.5.10 - Análise e interpretação dos resultados dos  ensaios da camada de RCD 

 4.5.10.1 - Ensaio com o gamadensímetro 

Observando os resultados do ensaio com o Troxler na primeira camada, no momento da 

compactação, conclui-se que o teor em água médio da camada (8,4%) está próximo do valor 

pretendido de 2% abaixo do teor em água óptimo. A compactação média foi de 98%, valor 

ligeiramente acima do previamente estabelecido. Esta tendência verificou-se em todos os pontos de 

ensaio, sendo o local T3 o mais próximo do valor de 1,66 g/cm3. 

Como refere Leite (2007), a compactação eficiente deve ser um aspecto fundamental no controle 

tecnológico, pois o comportamento mecânico do agregado reciclado depende fortemente dessa 

eficiência. O mesmo autor conclui ainda, do seu estudo, que o material reciclado quando é submetido 

a uma compactação adequada comporta-se como um agregado natural. 

Tal como era esperado, os valores do teor em água (w) diminuíram ao longo do tempo, o que foi 

comprovado em todos os pontos onde se realizaram as medições. Na Figura 4.24 observa-se essa 

evolução para cada local de ensaio e na Figura 4.25 a) observa-se a evolução média, para a primeira 

camada. Verifica-se uma maior diminuição logo no primeiro dia, com um valor médio de variação de   

-0,6%, seguida de uma variação média de -0,3%, por dia, nos quatro dias seguintes e de -0,1%, por 

dia, nos últimos dez dias. É de referir que se admitiu uma tendência linear entre os dias de ensaio. Ao 

fim de quinze dias verifica-se um teor em água médio de 6,3%, representando uma variação de          

-2,1%. O ponto T3 foi onde se verificou uma diminuição mais acentuada, desde o maior valor de teor 

em água no dia da compactação até ao valor mais baixo após os quinze dias. 
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 c)      d) 

Figura 4.24  - Evolução do teor em água na primeira camada: a) local T1; b) local T2; c) local T3; d) local T4. 

A massa volúmica seca, na primeira camada, segue a evolução apresentada na Figura 4.25 b), 

concluindo-se que diminui ligeiramente no primeiro dia, aumentando nos seguintes até um valor 

idêntico ao inicial. Sendo assim, conclui-se que passados quinze dias da compactação o grau de 

compactação da camada está estável. 
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Figura 4.25  - Evolução média, na primeira camada: a) teor em água; b) massa volúmica seca. 

Os resultados obtidos permitem concluir que a primeira camada apresenta alguma variabilidade no 

que respeita ao teor em água. A Figura 4.26 representa a relação dos valores de cada local de ensaio 

com o valor médio. Verifica-se que a maior uniformidade se mediu um dia após a compactação. 

Verifica-se ainda que o ponto T4 é o único que apresenta valores sempre acima do valor médio. 
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Figura 4.26 - Homogeneidade da primeira camada, relativamente ao teor em água: a) no dia da compactação; b) 1 dia depois 

da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 15 dias depois da compactação. 

Relativamente à segunda camada, pode verificar-se que esta foi compactada com 8,2 % de teor em 

água. No que respeita ao grau de compactação pretendido, obteve-se um valor médio de 95%. 

Anote-se que o valor da compactação é inferior aos valores que seriam apresentados numa camada 

granular. 

Também nesta camada se observou a diminuição do teor em água ao longo do tempo, como se 

constata na Figura 4.27 e na Figura 4.28 a). Tal como para a primeira camada, a diminuição mais 

acentuada dá-se logo no primeiro dia. Admitindo uma evolução linear entre os dias de ensaio, a 

variação média nos primeiros dois dias foi de -0,35%, por dia, seguida de -0,17%, por dia, nos três 

dias seguintes e de -0,18%, por dia, até ao oitavo dia. Esta tendência é diferente da verificada na 

primeira camada pois aí tinha-se verificado que a diminuição por dia era progressivamente menor. No 

entanto, observando os locais de ensaio conclui-se que nos pontos T1 e T2 verifica-se uma variação 

menor com o passar do tempo, sendo nos pontos T3 e T4 que se verifica então uma tendência 

diferente. Após oito dias da compactação atingiu-se um valor médio do teor em água de 6,5%, o que 

representa uma variação de -1,7%. Comparando com a primeira camada, que ao oitavo dia 

apresentava uma variação de -1,8%, pode-se concluir que ambas as camadas tiveram a mesma 

evolução. No entanto, para a segunda camada, parece não ser possível garantir a estabilização do 

teor em água ao oitavo dia. Seria então importante acompanhar a evolução até à sua estabilização. 
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Figura 4.27  - Evolução do teor em água na segunda camada: a) local T1; b) local T2; c) local T3; d) local T4. 

Observando a Figura 4.28 b) conclui-se que a massa volúmica seca varia muito pouco, andando 

sempre em torno do valor 1,68 g/cm3. Segundo as medições realizados com o Troxler, conclui-se que 

passados oito dias da compactação o valor da massa volúmica seca está próximo do inicial. 
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Figura 4.28  - Evolução média, na segunda camada: a) teor em água; b) massa volúmica seca. 
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Pelos resultados obtidos observa-se que a segunda camada está mais homogénea do que a primeira. 

Os gráficos da Figura 4.29 são ilustrativos. Verifica-se muito pouca variação do teor em água nos 

diferentes locais de ensaio, relativamente ao valor médio. No máximo encontra-se uma variação de 

0,3% que ocorre no ponto T3, dois dias após a compactação. A mesma tendência ao longo do tempo 

apenas é verificada no local T3, cujos valores se encontram sempre abaixo do respectivo valor 

médio. Relativamente à variação do teor em água com a profundidade verifica-se que deveria ser 

mais homogéneo. Parece poder concluir-se que com o passar do tempo se vai tornando mais 

uniforme em profundidade. 

É ainda de salientar, relativamente ao processo de compactação, que o material em causa, devido à 

sua grande variabilidade, pode alterar-se em termos de granulometria com o processo de 

compactação. Tal facto foi comprovado por Leite (2007) quer em laboratório quer em campo. Este 

autor conclui que as fracções que sofreram maior alteração da granulometria foram entre os 

tamanhos 25 mm e 19 mm, verificando-se uma produção de partículas de menores dimensões e de 

finos. Esta conclusão pode sugerir que o controle do teor em água é questionável para este tipo de 

agregados, uma vez que ao criarem-se mais finos com o processo de compactação, o teor em água 

pode variar de modo diferente do que com agregados naturais. Essa variação poderá ser maior. Leite 

(2007) refere ainda que para um material com possível variabilidade da granulometria original, o teor 

em água e a massa volúmica aparente seca controlados in situ devem ser considerados parâmetros 

meramente indicativos, não limitantes, sendo essencial a avaliação estrutural da camada 

compactada. 
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Figura 4.29 - Homogeneidade da segunda camada em local e em profundidade, relativamente ao teor em água: a) no dia da 

compactação; b) 2 dias depois da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 8 dias depois da compactação. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 



Contribuição para o Estudo do Comportamento Mecânico de RCD Aplicados em Estradas de Baixo Tráfego 

Rosa Maria Matos Pestana (2008) 89 

 4.5.10.2- Ensaio com Geogauge 

A determinação do módulo de deformabilidade in situ surge em diversos estudos, podendo ser 

medido através de diversos equipamentos. Por vezes para estabelecer valores mínimos com um 

determinado método, outras com o intuito de comparar e relacionar diferentes métodos. 

Teoricamente, como refere Fortunato (2005), a utilização de diferentes equipamentos numa mesma 

camada de pavimento deveria conduzir a resultados idênticos. No entanto, verifica-se ser normal os 

resultados serem distintos. 

A medição do módulo de deformabilidade equivalente com o Geogauge nas camadas construídas 

revelou-se uma tarefa extremamente simples, rápida e com resultados significativos. Olhando para 

todos os valores obtidos, Quadro II.5 do Anexo II, verifica-se uma boa repetibilidade do equipamento 

em geral. 

As primeiras medições foram realizadas logo após a compactação e a realização dos ensaios com o 

Troxler, resultando num valor médio do módulo equivalente de 71,2 MPa. Com o acompanhamento 

da evolução ao longo do tempo, conclui-se que a tendência é um aumento brusco até ao primeiro dia, 

com uma variação de 19,8 MPa, crescente até ao quinto dia, com uma variação média diária de 3,5 

MPa, seguido de uma ligeira diminuição até ao décimo quinto dia, com uma variação média diária de 

-0,2 MPa, a que corresponde uma estabilização do módulo (Figura 4.30 f)). Note-se que esta 

conclusão pode não corresponder totalmente à realidade, uma vez que não se realizaram medições 

entre o primeiro e o quinto dia e entre o quinto e o décimo quinto dia. Contudo os valores admitidos 

entre esses dias, seguindo uma evolução linear, pouco devem divergir dos reais. Como se observa 

nos gráficos da Figura 4.30, os locais de ensaio onde não ser verificou a tendência referida são os 

pontos P1 e P2. No primeiro observa-se sempre um aumento dos valores do módulo e no segundo os 

valores decrescem logo a partir do dia seguinte à compactação. Após quinze dias da compactação a 

camada apresenta um módulo de deformabilidade equivalente médio de 103,1 MPa, correspondendo 

a um crescimento médio de 31,9 MPa. 

A grande conclusão que se retira é de que o módulo de deformabilidade equivalente aumenta 

significativamente com a diminuição do teor em água até estabilizar quando o teor em água também 

estabiliza. Como conclui Woodside et al. (1997) entre outros, o betão reciclado exibe geralmente uma 

auto-cimentação com a perda de água, a qual melhora o desempenho do agregado com o tempo. 

 



Contribuição para o Estudo do Comportamento Mecânico de RCD Aplicados em Estradas de Baixo Tráfego 

 

Rosa Maria Matos Pestana (2008) 90 

P1

103,3

115,2

65,3

87,4

40

60

80

100

120

140

0 1 5 15

Tempo (dias)

E G
E

O
 (

M
P

a
)

 

P2

101,2
93,6

74,3

105,8

40

60

80

100

120

140

0 1 5 15

Tempo (dias)

E G
E

O
 (M

P
a)

 
 a)      b) 

P3

99,1

113,9
109,4

75,6

40

60

80

100

120

140

0 1 5 15

Tempo (dias)

E G
E

O
 (M

P
a

)

 

P4

83,3

101,0
99,3

67,7

40

60

80

100

120

140

0 1 5 15

Tempo (dias)

E G
E

O
 (M

P
a

)

 
 c)      d) 

P5

79,4

106,1
98,3

73,4

40

60

80

100

120

140

0 1 5 15

Tempo (dias)

E G
E

O
 (M

P
a

)

 

91,0

105,1 103,1

71,2

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0 1 5 15
Tempo (dias)

V
al

or
 m

éd
io

 d
o 

E
G

E
O
 (M

P
a)

)

 
 e)      f) 

Figura 4.30  - Evolução do módulo de deformabilidade medido com o Geogauge na primeira camada: a) local P1; b) local P2; c) 

local P3; d) local P4; e) local P5; f) evolução média. 

A primeira camada revela alguma variabilidade relativamente ao módulo de deformabilidade, como se 

pode observar na Figura 4.31. A máxima divergência em relação ao valor médio ocorreu um da após 

a compactação no local P2, em 14,8 MPa acima do valor médio. 
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Figura 4.31 - Homogeneidade da primeira camada, relativamente ao módulo medido com o Geogauge: a) no dia da 

compactação; b) 1 dia depois da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 15 dias depois da compactação. 

O módulo de deformabilidade equivalente parece correlacionar-se bem com o teor em água, tal como 

se observa na Figura 4.32 a), podendo apresentar um coeficiente de correlação, R, de 99,7%. 

Quando relacionado com a massa volúmica seca (Figura 4.32 b)) não parece existir relação evidente.  

y = -9,93x2 + 130,70x - 325,96
R2 = 0,9943

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

6,06,57,07,58,08,59,0

Teor em água (%)

E G
E

O
 (

M
P

a)

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

1,65 1,67 1,69 1,71 1,73 1,75

Massa volúmica seca (g/cm 3)

E G
E

O
 (M

P
a

)

 
a)      b) 

Figura 4.32 - Relação do módulo medido com o Geogauge na primeira camada: a) com o teor em água; b) com a massa 

volúmica seca. 
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Comparativamente à primeira camada, a segunda camada apresenta um módulo de deformabilidade 

equivalente médio, logo após a compactação, mais baixo, de 56,2 MPa. Também nesta camada se 

verificou a mesma tendência verificada nas medições sobre a primeira camada, tal como mostra a 

Figura 4.33 f). Embora a evolução tenha sido acompanhada apenas até ao oitavo dia após a 

construção, é possível concluir que existem diferenças entre a evolução de ambas as camadas. 

Enquanto que na primeira camada houve um aumento de 33,8 MPa até ao quinto dia, na segunda 

camada esse aumento foi de 61 MPa, quase o dobro. A diminuição a partir do quinto dia é mais 

acentuada, com uma variação média diária de -3,8 MPa. Os locais de ensaio que não seguem a 

tendência média são os pontos P1 e P5, como ilustram os gráficos da Figura 4.33.  
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Figura 4.33  - Evolução do módulo de deformabilidade medido com o Geogauge na segunda camada: a) local P1; b) local P2; 

c) local P3; d) local P4; e) local P5; f) evolução média. 



Contribuição para o Estudo do Comportamento Mecânico de RCD Aplicados em Estradas de Baixo Tráfego 

Rosa Maria Matos Pestana (2008) 93 

No P1 verifica-se uma diminuição entre o segundo e o quinto dia e um ligeiro crescimento nos 

seguintes e no P5 há um ligeiro aumento a partir do quinto dia. Após oito dias da compactação o 

módulo de deformabilidade equivalente medido com o Geogauge é de 105,8 MPa, resultando num 

aumento de 49,6 MPa. No entanto o valor do módulo de deformabilidade equivalente não parece 

estar estabilizado passado esses oito dias. Conclui-se assim que seria importante acompanhar a 

restante evolução do módulo de deformabilidade. 

Quando comparados com os valores dos módulos de deformabilidade usualmente apresentados por 

camadas granulares de base e de sub-base, pode considerar-se que estas camadas executadas com 

RCD apresentam valores inferiores dos módulos. Considera-se no entanto que tal facto poderá ter 

sido influenciado pelo valor da compactação da camada. 

A segunda camada construída apresenta-se mais homogénea no que respeita ao módulo de 

deformabilidade equivalente medido com o Geogauge, como se verifica na Figura 4.34. A maior 

dispersão em relação ao valor médio deu-se oito dias após a compactação, no local P2, com 11,8 

MPa abaixo do valor médio. 
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Figura 4.34 - Homogeneidade da segunda camada, relativamente ao módulo medido com o Geogauge: a) no dia da 

compactação; b) 2 dias depois da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 8 dias depois da compactação. 
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Também nesta camada a correlação entre o módulo e o teor em água é acentuada, com um 

coeficiente de correlação de 99,2% (Figura 4.35 a)). Em relação à massa volúmica seca não se 

verifica correlação (Figura 4.35 b)). 
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Figura 4.35 - Relação do módulo medido com o Geogauge na segunda camada: a) com o teor em água; b) com a massa 

volúmica seca. 

Observando os valores de todas as medições realizadas com o Geogauge no oitavo dia, na segunda 

camada (Quadro II.8 do Anexo II) conclui-se que são mais dispersos. Tal poderá dever-se ao facto de 

a superfície se encontrar totalmente seca e existirem algumas partículas soltas à superfície. A 

influência da fundação no valor do módulo não deve aqui ser relevante, uma vez que a camada tem 

uma altura de 30 cm, sendo este o alcance em profundidade do Geogauge. 

Como refere Fortunato (2005) é importante que se continuem a realizar estudos com o objectivo de 

entender as profundidades interessadas pelo ensaio, tendo em conta as características do material e 

as condições de fronteira da estrutura, principalmente quando se pretende avaliar as características 

de uma só camada de pequena espessura. 

 4.5.10.3- Ensaio de carga com LFWD 

Os ensaios realizados com o LFWD foram ensaios simples e rápidos, devido em grande parte à 

experiência do operador, bem como ao facto de se estar perante um equipamento transportável e de 

fácil manuseio. O equipamento teve uma boa repetibilidade, tal como se comprova ao observar todos 

os valores medidos, no Quadro II.6 do Anexo II. Logo após a compactação o módulo de 

deformabilidade equivalente médio medido com o LFWD foi de 62 MPa, valor inferior ao medido com 

o Geogauge. O acompanhamento ao longo dos quinze dias permite concluir que o módulo aumenta 

com a diminuição do teor em água (Figura 4.36 f)). Esta tendência apenas não foi verificada no local 

P2, como se observa nos gráficos da Figura 4.36, onde a partir do quinto dia houve uma diminuição 

do módulo de deformabilidade. Realça-se mais uma vez que tal poderá não corresponder à realidade, 

podendo o decréscimo dar-se a partir de um outro dia seguinte. Mais uma vez se verifica o aumento 

mais significativo no primeiro dia, de 29,1 MPa, seguido de um aumento diário de cerca de 12,9 MPa 

até ao quinto dia e de 2,6 MPa nos restantes dias. No último dia de ensaios atingiu-se um valor de 
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169 MPa, correspondendo a um aumento de 107 MPa. Este valor final do módulo de deformabilidade 

equivalente é superior ao medido com o Geogauge. Também neste caso a influência da fundação 

pode ser pertinente, até mais do que com o Geogauge, pois o LFWD tem uma influência em 

profundidade de cerca de 60 cm. Além disso o módulo obtido no último dia é bastante próximo do 

obtido nos ensaios sobre a fundação. 
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Figura 4.36  - Evolução do módulo de deformabilidade medido com o LFWD na primeira camada: a) local P1; b) local P2; c) 

local P3; d) local P4; e) local P5; f) evolução média. 

Os resultados obtidos com o LFWD mostram uma primeira camada com alguma heterogeneidade 

(Figura 4.37). Conclui-se ainda que essa heterogeneidade é maior com o passar do tempo, ou seja, 

com a secagem do material. O local P1 é o que se revela, em geral, mais díspar. 
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Figura 4.37 - Homogeneidade da primeira camada, relativamente ao módulo medido com o LFWD: a) no dia da compactação; 

b) 1 dia depois da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 15 dias depois da compactação. 

A correlação entre o módulo de deformabilidade equivalente medido com o LFWD e o teor em água 

da camada é total, apresentando um coeficiente de correlação de 100% (Figura 4.38 a)). Em relação 

à massa volúmica seca, mais uma vez, não parece haver correlação, apresentando uma dispersão de 

pontos idêntica à verificada com o Geogauge (Figura 4.38 b)). No entanto, neste caso, o módulo de 

deformabilidade equivalente aumenta sempre com o aumento da massa volúmica seca. 
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             a)               b) 
Figura 4.38 - Relação do módulo medido com o LFWD na primeira camada: a) com o teor em água; b) com a massa volúmica 

seca. 
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A segunda camada apresentou um módulo de deformabilidade equivalente, após compactação, de 

96,1 MPa, valor este bastante superior ao medido com o Geogauge. A tendência média de evolução 

é observada em todos os locais de ensaio (Figura 4.39), com o módulo de deformabilidade 

equivalente a aumentar sempre. Não é possível garantir que o valor do módulo tenha estabilizado, tal 

como se observa na Figura 4.39 f). Aliás já anteriormente não se garantiu a estabilização do teor em 

água. Até ao segundo dia verifica-se um aumento de 23,1 MPa, sendo que a partir daí o aumento é 

menor, 7,2 MPa por dia até ao quinto dia e 8,3 MPa por dia até ao oitavo dia. Após os oito dias, o 

valor médio do módulo de deformabilidade é de 165,6 MPa, representando uma variação de 69,5 

MPa. 
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Figura 4.39  - Evolução do módulo de deformabilidade medido com o LFWD na segunda camada: a) local P1; b) local P2; c) 

local P3; d) local P4; e) local P5; f) evolução média. 
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Observa-se assim que os valores dos módulos de deformabilidade equivalente apresentados são 

inferiores aos usualmente apresentados por camadas granulares de base e de sub-base. Tal como 

verificado para a camada subjacente, o grau de compactação da camada de RCD é inferior ao 

usualmente observado em camadas granulares e ao valor óptimo obtido em ensaio Proctor. 

A segunda camada não apresenta grande uniformidade no que respeita o módulo de deformabilidade 

medido com o LFWD (Figura 4.40). Como para a primeira camada conclui-se que as oscilações nas 

medições aumentam com o tempo, ou seja com a diminuição do teor em água. Esta heterogeneidade 

deve-se ao ponto de ensaio P5 que se afasta mais dos valores médios. 
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Figura 4.40 - Homogeneidade da segunda camada, relativamente ao módulo medido com o LFWD: a) no dia da compactação; 

b) 2 dia depois da compactação; c) 5 dias depois da compactação; d) 8 dias depois da compactação. 

A relação com o teor em água também aqui é total, com um coeficiente de correlação de 100% 

(Figura 4.41 a)). A correlação com a massa volúmica seca não parece existir, tal como se observa na 

Figura 4.41 b). 
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Figura 4.41 - Relação do módulo medido com o LFWD na segunda camada: a) com o teor em água; b) com a massa volúmica 

seca. 

Relativamente à relação entre os módulos de deformabilidade equivalentes medidos com o 

Geogauge e com o LFWD não há conclusões efectivas. Alshibli (2005), que no seu estudo realizou 

ensaios com estes dois equipamentos, conclui que, ao se verificarem as mesmas condições, como 

por exemplo massa volúmica, teor em água e material, os parâmetros dos diferentes equipamentos 

dependem das mesmas variáveis. Portanto é razoável admitir que é possível estabelecer uma 

correlação entre os módulos de deformabilidade obtidos com o Geogauge e com o LFWD. 

É possível concluir que os valores do módulo de deformabilidade equivalente medido com o 

Geogauge são inferiores aos medidos com o LFWD, tanto para a primeira camada como para a 

segunda. É de salientar que esta tendência pode dever-se ao facto dos alcances dos dois 

equipamentos serem diferentes. O Geogauge tem um alcance de cerca de 30 cm, enquanto que o 

LFWD tem um alcance cerca do dobro, 60 cm. O Quadro 4.13 permite uma melhor comparação ao 

longo dos dias, uma vez que as medições tiveram espaçamentos diferentes. O crescimento do 

módulo nos primeiros dois dias após a compactação é semelhante em ambos os métodos de 

medição, sendo a partir daí que começam a divergir, aumentando a variação entre eles. No entanto, a 

tendência de crescimento é semelhante até ao quinto dia. A partir daí os valores do módulo medido 

com o LFWD aumentam enquanto que os medidos com Geogauge diminuem. Verifica-se também 

que o Geogauge tem uma variação das medições nos diferentes locais menor do que a verificada 

com o LFWD, facto também confirmado por Seyman (2003). 
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Quadro 4.13 - Resumo de todos os resultados dos ensaios realizados na fossa de ensaios. 

Dia 
Teor em 

água 
médio (%)  

DD médio 
(g/cm3) 

ELFWD 

médio 
(MPa) 

EGEO 

médio 
(MPa) 

Dia 
Teor em 

água 
médio (%)  

DD médio 
(g/cm3) 

ELFWD 
médio 
(MPa) 

EGEO 
médio 
(MPa) 

1ª camada 2ª camada 

0 8,4 1,71 62,0 71,2 0 8,2 1,67 96,1 56,2 

1 7,8 1,67 91,1 91,0  7,9 1,68 107,7 84,6 

7,5 1,67 103,9 94,5 2 7,5 1,68 119,2 112,9 

7,3 1,67 116,8 98,0 7,4 1,68 126,4 114,3   

7,0 1,67 129,7 101,6 
  

7,2 1,68 133,6 115,7 

5 6,8 1,67 142,5 105,1 5 7,0 1,67 140,8 117,2 

6,7 1,68 145,2 104,9 6,9 1,68 149,1 113,4 

6,7 1,68 147,8 104,7 
  

6,7 1,69 157,3 109,6 

6,6 1,69 150,5 104,5 8 6,5 1,70 165,6 105,8 

6,6 1,69 153,1 104,3 

6,5 1,69 155,8 104,1 

6,5 1,70 158,4 103,9 

6,4 1,70 161,1 103,7 

6,4 1,71 163,7 103,5 

  

6,3 1,71 166,4 103,3 

15 6,3 1,72 169,0 103,1   

Quando se tenta relacionar os resultados obtidos com os dois equipamentos parece existir alguma 

correlação, principalmente para a primeira camada, tal como se observa nas Figuras 4.42 a) e b). 
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   a)            b) 

Figura 4.42 - Relação entre módulos: a) na primeira camada; b) na segunda camada. 

 4.5.10.4 - Ensaio de carga com FWD 

De modo a poder avaliar melhor os módulos de deformabilidade equivalentes medidos com o 

Geogauge e com o LFWD realizaram-se, sobre a segunda camada, ensaios com o Deflectómetro de 

Impacto do LNEC (Figura 4.43 a)), descrito no Capítulo 2. Assim é possível estimar o módulo de 

deformabilidade apenas da camada granular, atribuindo um valor do módulo de deformabilidade à 

estrutura subjacente. Considerou-se a totalidade da camada, com 30 cm de altura. O ensaio foi 

realizado com uma placa de carga de 30 cm de diâmetro, de modo a ser igual aos ensaios realizados 

com o LFWD. As leituras significativas ocorreram no centro da placa e nos três primeiros 
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acelerómetros, a distâncias de 30 cm, 45 cm e 60 cm ao centro da placa. A placa posicionou-se no 

centro da camada construída (ponto P3). Realizaram-se nove ensaios, com alturas de queda de 25, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 cm. Este ensaio simulou a passagem de um veículo a uma 

velocidade de 50 a 60 km/h. Para cada um destes ensaios o deflectómetro regista duas medições, 

sendo analisada apenas a segunda. Na Figura 4.43 b) é possível ver-se o decorrer de um ensaio, 

com a placa de carga assente sobre a camada de RCD construída. 

  
a)        b) 

Figura 4.43 -  Ensaio de carga com FWD: a) posicionamento do equipamento sobre a camada; b) ensaio. 

Os resultados dos ensaios apresentam-se no Quadro 4.14 a). Pode observar-se a força aplicada e as 

respectivas deflexões medidas nos quatro pontos de ensaio. Os módulos de deformabilidade foram 

deduzidos da interpretação dos resultados dos ensaios de carga, com recurso ao programa de 

cálculo automático BISAR. O módulo de deformabilidade admitido para a camada inferior à camada 

de agregado reciclado foi de 120 MPa, baseado no valor obtido por Fortunato (2005). Os valores  do 

módulo de deformabilidade encontram-se no Quadro 4.14 b). 

Verifica-se que as deflexões medidas com o FWD aumentam com a intensidade da força aplicada, o 

que se pode ver na Figura 4.44. 

No que respeita aos valores dos módulos obtidos por retro análise, com a aplicação do programa 

BISAR, observa-se que para a camada granular efectuada com RCD e para valores de carga 

aplicadas da ordem das aplicadas com o LFWD, se obteve um valor de 195 MPa, ligeiramente 

superior aos obtidos com o deflectómetro de impacto ligeiro. 

Quando comparados com os valores usualmente obtidos em camadas granulares, os valores 

resultantes do ensaio com o FWD são da mesma ordem de grandeza. 

A evolução do módulo de deformabilidade estimado está representada na Figura 4.45. Uma vez 

conhecendo as cargas com que actua o LFWD foi possível representar o valor médio do módulo 

medido no último dia de ensaios. Conclui-se que o módulo medido com o LFWD parece apresentar 

uma relação forte com os módulos estimados através do FWD. O Geogauge parece também 

apresentar uma relação, sendo de salientar, no entanto, que este equipamento opera com princípios 

diferentes dos outros dois equipamentos. 
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Quadro 4.14 - Ensaio de carga com FWD: a) resultados do ensaio; b) estimativa do módulo com o BISAR. 

              a)      b) 
Deflexões ( µm) Altura de 

queda 
(cm) 

Carga 
(kN) D0 D30 D45 D60  

Carga 
(kN) 

D0med 
(µm) 

D0calc    
(µm) E (MPa) 

25 31,42 708 85 36 17  30 676 676 195 

30 37,17 797 114 51 27  40 838 837 220 

40 44,47 909 149 72 38  50 1004 1006 235 

50 50,16 1007 176 84 44  60 1205 1207 235 

60 54,77 1085 186 93 51  65 1345 1342 225 

70 58,7 1168 199 97 54  70 1474 1465 220 

80 62,31 1263 210 103 68      
90 65,05 1346 211 102 57      
100 67,52 1422 208 94 55      
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Figura 4.44 - Deflexões medidas com o FWD para diferentes níveis de carga. 
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Figura 4.45 - Módulos de deformabilidade medidos com o FWD e com o LFWD. 
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4.6 - Considerações finais 

Para a realização dos ensaios no âmbito da caracterização física e mecânica de RCD foi necessário 

obter material representativo. Para tal utilizou-se betão britado, proveniente da britagem de cubos de 

betão. 

Os ensaios laboratoriais caracterizaram física e mecanicamente o material. Realizaram-se os ensaios 

de análise granulométrica, obtenção do índice de forma e de achatamento das partículas, 

fragmentação de Los Angeles e desgaste de micro-Deval, obtenção da percentagem de superfícies 

esmagadas ou partidas, equivalente de areia e valor de azul de metileno e ensaios de compactação 

Proctor modificado. A curva granulométrica, apesar de apresentar um bom andamento, não se insere 

no fuso granulométrico especificado no CE da ex-JAE. Os índices de forma e achatamento 

revelaram-se elevados. As superfícies das partículas apresentam-se quase totalmente esmagadas ou 

partidas. Os resultados dos ensaios de Los Angeles e de micro-Deval são elevados, pelo que se 

conclui que o material é pouco resistente. O resultado do ensaio de equivalente de areia revela um 

material bastante limpo e o ensaio de valor de azul de metileno, mais fiável, revela a existência de 

partículas com alguma sensibilidade à água. Finalmente o ensaio de compactação Proctor permitiu a 

obtenção de uma curva de compactação com um teor em água óptimo de 10,8% e uma massa 

volúmica aparente seca de 1,75 g/cm3. 

Os ensaios realizados na fossa de ensaios foram efectuados sobre uma camada construída com o 

mesmo tipo de material reciclado (RCD), objecto da caracterização física e mecânica realizada 

laboratorialmente, tendo sido aplicado numa área de 2 x 2 m e com 0,30 m de espessura. A 

construção da camada realizou-se em duas fases de modo a garantir uma melhor compactação. 

Realizaram-se ensaios com o gamadensímetro para obtenção do teor em água da camada e da 

massa volúmica seca, e com o Geogauge e o LFWD para obtenção dos módulos de deformabilidade 

equivalente. Houve um acompanhamento da evolução ao longo do tempo de todos estes valores em 

ambas as fases da construção. Foram ainda realizados ensaios com o FWD do LNEC sobre a 

camada granular, de modo a facilitar a interpretação dos resultados e a correlacionar os diferentes 

módulos obtidos. 

Conclui-se que se obtiveram bons resultados de módulo de deformabilidade equivalente, na ordem de 

100 a 170 MPa. Observou-se ainda que os valores obtidos com os dois métodos de ensaio usados 

não são directamente correlacionáveis, principalmente com a evolução do teor em água, pois os 

módulos obtidos com o Geogauge foram sempre menores do que os obtidos com o LFWD. Verificou-

se uma relação dos módulos de deformabilidade equivalente com o teor em água, aumentando 

sempre quando este diminui. É de salientar que a segunda camada deveria ser acompanhada, pelo 

menos até ao décimo quinto dia tal como ocorreu com a camada inferior, pois parece não ter atingido 

ainda a estabilidade, em termos do teor em água, ao oitavo dia, após compactação. 

No que concerne aos resultados obtidos do ensaio de FWD realizados sobre a camada granular 

construída com RCD, e após a sua interpretação com o programa BISAR, obtiveram-se módulos de 
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deformabilidade da ordem de grandeza dos usualmente obtidos para camadas granulares com 

materiais naturais. 

Como conclusão do estudo efectuado, que compreendeu a caracterização laboratorial das 

propriedades físicas e mecânicas, bem como a avaliação do seu desempenho quando aplicado em 

camada, considera-se que estes materiais apresentam um bom desempenho, viabilizando a sua 

aplicação em camadas não ligadas de estradas de baixo tráfego. Esta conclusão baseia-se também 

nos requisitos da especificação LNEC E 473-2008, onde se verifica que para um agregado de 

categoria AGER1 e classe B a aplicação do mesmo é permitida em camadas de base e de sub-base 

de estradas, desde que o tráfego médio diário de pesados por via seja inferior a 150, ou seja, um 

tráfego baixo. 

Anote-se ainda que as boas práticas de construção, com um adequado controle de compactação, 

bem como uma prévia avaliação das características físicas destes materiais assegurará um bom 

desempenho ao longo do tempo. 
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Capítulo 5 - Conclusões gerais e trabalho futuro  

O estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação teve como objectivo tirar conclusões acerca da 

utilização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em camadas não ligadas de pavimentos, 

nomeadamente camadas de base e de sub-base de estradas de baixo tráfego. É importante perceber 

se os agregados reciclados têm capacidade de poderem substituir os agregados naturais. Sendo 

assim, este estudo baseou-se na caracterização física e mecânica de RCD, em laboratório e numa 

camada experimental, construída em fossa de ensaios. 

Inicialmente reuniram-se algumas considerações acerca do comportamento mecânico de agregados 

não ligados em estradas, incluindo um resumo dos requisitos actualmente em vigor, presentes no CE 

da ex-JAE. Realizou-se também uma recolha de informação acerca de alguns ensaios de 

caracterização do comportamento mecânico de realização em laboratório e in situ. Acerca dos 

primeiros referiram-se os ensaios de fragmentação de Los Angeles e de desgaste de micro-Deval e 

ainda o ensaio triaxial cíclico, considerado o ensaio que melhor simula a solicitação do tráfego sobre 

o pavimento. A referência a ensaios de caracterização in situ de carácter não destrutivo passou pelo 

ensaio de carga com placa, ensaio de carga com pneu e medição da deflexão com a viga Benkelman, 

ensaio de carga com deflectómetro de impacto, também na versão portátil e ensaio com Geogauge. 

Os três últimos foram os ensaios que se realizaram na camada construída. Ainda relativamente à 

caracterização mecânica de agregados referiram-se os modelos de comportamento às deformações 

reversíveis e às deformações permanentes mais pertinentes, respectivamente os modelo de Boyce e 

o modelo de Paute et al. Fez-se ainda uma breve abordagem aos métodos de classificação empíricos 

e racionais. 

Relativamente aos RCD realizou-se uma pesquisa acerca das quantidades movimentadas, podendo 

verificar-se que são diversos os estudos existentes e que não conduzem aos mesmos valores, no 

entanto uma conclusão pode ser tirada, é a de que são muito elevadas as quantidades de RCD 

geradas, mais do que o desejável. Estima-se que são produzidos cerca de 300 kg por ano, em 

Portugal. Conclui-se ainda que desse valor apenas um terço tem um final adequado em termos 

ambientais. Além dos problemas decorrentes das elevadas quantidades geradas, nomeadamente o 

problema do escoamento de RCD, da deposição ilegal e do esgotamento da capacidade dos aterros, 

existe o problema do consumo excessivo de recursos naturais, dos quais uma grande parte serve a 

construção civil. O ciclo vicioso de gastar novos recursos e eliminar os já utilizados, ambos em 

grande quantidade, constitui actualmente uma preocupação em termos ambientais. A reciclagem dos 

RCD constitui uma alternativa para melhorar esta situação, no entanto é uma prática ainda pouco 

desenvolvida em alguns países. De modo a facilitar todo o processo de reciclagem e de evitar a 

contaminação dos RCD é necessário que se proceda à técnica da demolição selectiva. Sendo assim 

é importante incentivar o uso deste procedimento. 

A caracterização laboratorial do agregado reciclado foi referida, tendo sido expostos os requisitos 

presentes na especificação LNEC E 473-2008. Segundo esta especificação os agregados reciclados 

devem ser classificados segundo as suas características físicas, químicas e mecânicas, com base em 
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ensaios laboratoriais. Realizou-se também um apanhado geral dos valores a que se tem chegado em 

diversos estudos, quando realizados esses ensaios. 

Para a realização dos ensaios laboratoriais e para a construção da camada na fossa de ensaios foi 

necessário uma grande quantidade de material. Este resultou da britagem de cubos de betão, 

representando assim relativamente bem os RCD, uma vez que estes têm geralmente na sua 

constituição uma percentagem considerável de betão. É considerado então como agregado reciclado 

de betão, também designado por “betão britado”, pertencendo portanto à classe B, segundo a 

especificação LNEC E 473-2008. A britagem foi realizada com uma britadeira de mandíbulas, para 

um diâmetro máximo 31,5 mm. Do processo de britagem há a concluir que por vezes os cubos 

partem pelas suas faces de onde resultam, pela passagem na britadeira, partículas bastantes 

achatadas e alongadas. Em alguns casos foi necessário introduzir novamente o material na 

britadeira. 

Com o material obtido realizaram-se os ensaios laboratoriais que caracterizaram física e 

mecanicamente o material. A curva granulométrica, apesar de apresentar um bom andamento, 

revelou a existência de demasiadas partículas de menores dimensões, o que faz com que esta não 

se insira dentro do fuso granulométrico especificado no CE da ex-JAE. A dimensão máxima da 

amostra é de 31,5 mm e a percentagem de finos de 3,8%. Em termos de forma o material revelou a 

existência de maior número de partículas angulosas e achatadas comparativamente aos agregados 

naturais. As superfícies das partículas apresentam-se quase totalmente esmagadas ou partidas. 

Estes resultados parecem ser completamente influenciados pela britagem a que o material foi 

submetido. Os resultados dos ensaios de Los Angeles e de micro-Deval são elevados, praticamente 

no limite do aceitável. O coeficiente de Los Angeles de 44% exclui a possibilidade de utilização deste 

tipo de material em camadas de base, quando comparado com os requisitos do CE da ex-JAE, e o 

valor elevado do coeficiente de micro-Deval (48%) não se enquadra nos requisitos especificados na 

especificação LNEC E 473-2008. Sendo assim, conclui-se que o material é pouco resistente. O 

resultado do ensaio de equivalente de areia revela um material bastante limpo e o ensaio de valor de 

azul de metileno, mais fiável, revela a existência de partículas com alguma sensibilidade à água. 

Finalmente o ensaio de compactação Proctor permitiu a obtenção de uma curva de compactação com 

um teor em água óptimo de 10,8% e uma massa volúmica aparente seca de 1,75 g/cm3. Este valor de 

teor em água é inferior aos geralmente obtidos com agregados reciclados. 

Conclui-se que o material estudado se enquadra na categoria AGER1 da especificação LNEC E 473-

2008, tal como se pode verificar no Quadro 3.4 do Capítulo 3. 

O processo de construção da camada de 30 cm na fossa de ensaios, construída com betão britado, 

desenvolveu-se em duas fases de modo a que os parâmetros inicialmente definidos para a 

compactação fossem atingidos. Uma primeira camada sobre a fundação da fossa, com 10 cm de 

altura, que serviu para preparar o suporte a uma segunda camada, de 20 cm de altura. A primeira foi 

compactada com um pilão compactador e a segunda com um cilindro de rolos vibratórios. A 

compactação das camadas foi baseada nos resultados do ensaio de compactação, pretendendo 
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atingir-se um grau de compactação de 95%, a que corresponde uma massa volúmica seca de 1,66 

g/cm3, e um teor em água de (wOPT - 2%), ou seja 8,8%. 

A caracterização levada a cabo na camada construída na fossa de ensaios teve como principais 

objectivos: 

i) confirmar se foram atingidos os 95% de compactação e o teor em água de 8,8%; 

ii) avaliar o módulo de deformabilidade equivalente da camada através de ensaios de carga com 

LFWD e ensaios com Geogauge; 

iii) determinar as deflexões na camada através de ensaios de carga com FWD e obter o valor do 

módulo de deformabilidade da camada de RCD; 

iv) verificar a evolução do teor em água da camada e com o módulo de deformabilidade 

equivalente com ambos os métodos de ensaio utilizados; 

v) comparar entre si os resultados obtidos com os dois métodos diferentes e compará-los com a 

estimativa do módulo de deformabilidade resultante do ensaio de carga com FWD. 

As medições do teor em água e da massa volúmica seca da camada foram realizadas com um 

gamadensímetro, Troxler. Estas determinações realizaram-se durante a compactação das camadas 

até se obterem os valores desejados. Quando se deu por concluído o processo de compactação 

realizaram-se ensaios com o Geogauge H-4140 e com o LFWD, modelo Prima 100, para obtenção 

dos módulos de deformabilidade equivalente. Houve um acompanhamento da evolução ao longo do 

tempo de todos estes valores em ambas as fases da construção. Foram ainda realizados ensaios 

com o FWD do LNEC sobre a camada, que permitiram cotejar os diferentes módulos de 

deformabilidade obtidos. Os resultados permitiram concluir que: 

� a compactação da primeira camada foi efectuada com um teor em água médio de 8,4% e 

uma massa volúmica seca média de 1,71 g/cm3, a que corresponde um grau de compactação 

de 98%; 

� a compactação da segunda camada foi efectuada com um teor em água médio de 8,2% e 

uma massa volúmica seca média de 1,67 g/cm3, a que corresponde um grau de compactação 

de 95%; 

� obtiveram-se módulos de deformabilidade equivalente na ordem de 100 a 170 MPa em 

ensaios realizados com o Geogauge e o LFWD; 

� obtiveram-se módulos de deformabilidade na ordem de 195 a 235 MPa, estimados a partir de 

ensaios com FWD; 

� os módulos de deformabilidade equivalente obtidos são em geral inferiores aos que se 

verificam em camadas granulares construídas com agregados naturais; 

� os valores resultantes do ensaio com o FWD são da mesma ordem de grandeza dos valores 

usualmente obtidos em camadas granulares construídas com agregados naturais; 

� os valores dos módulos de deformabilidade podem ter sido influenciados pela estrutura da 

fundação, especialmente os medidos com o LFWD devido ao seu maior alcance; 
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� o módulo de deformabilidade equivalente tende a aumentar com a diminuição do teor em 

água, o que poderá dever-se ao efeito de auto-cimentação das partículas com a secagem da 

camada; 

� as medições com o Geogauge são mais homogéneas nos vários pontos de ensaio do que as 

realizadas com o LFWD; 

� os valores de módulo de deformabilidade equivalente obtidos com o Geogauge são menores 

do que os obtidos com o LFWD; 

� os dois métodos de medição utilizados apresentam uma correlação forte; 

� com ambos os métodos obtém-se uma correlação com o teor em água; 

� os resultados do FWD mostraram que o módulo de deformabilidade aumenta até ao nível de 

carga de 60 kN; 

� comparando os resultados entre os três métodos conclui-se que o LFWD e o FWD 

apresentam evidente relação, não se podendo concluir com certeza o mesmo em relação ao 

Geogauge. 

O estudo desenvolvido permitiu concluir que os métodos usados, o Geogauge e o LFWD, são de 

grande utilidade na determinação do módulo de deformabilidade equivalente in situ, uma vez que são 

métodos bastante expeditos e com uma obtenção imediata dos valores dos módulos equivalentes. O 

Troxler também é de muito fácil utilização e muito prático no controle da compactação das camadas, 

devendo no entanto ser sempre calibrado com os valores obtidos do ensaio de garrafa de areia. 

Estes métodos caracterizam-se essencialmente por: são não destrutivos, são facilmente 

transportados, posicionam-se facilmente sobre a camada, operam-se facilmente, apenas com um 

operador, têm um elevado rendimento devido à rapidez com que se executam, permitem a obtenção 

dos resultados em tempo real facilitando a tomada de decisões no momento e possibilitam a 

repetição do ensaio no mesmo local. Além dos métodos de ensaio utilizados, refere-se que a fossa de 

ensaios constitui um valioso equipamento para este tipo de estudos, possibilitando a construção de 

um “trecho experimental” com os materiais em estudo, e em condições de ensaio controladas. 

Dos resultados obtidos é possível tecer algumas conclusões, anotando-se no entanto que a segunda 

camada não parece ter atingido a estabilidade ao oitavo dia, sendo portanto pertinente o 

acompanhamento até pelo menos ao décimo quinto dia. Refere-se também a importância de se 

realizarem ensaios todos os dias de modo a que a análise seja mais realista, com o mínimo de erro. 

Assim a evolução dos módulos de deformabilidade equivalente e do teor em água era acompanhada 

mais correctamente. É de salientar também a importância de construir a camada correctamente, com 

a adopção de boas práticas construtivas, nomeadamente em relação à homogeneização aquando da 

adição da água e em relação à compactação, pois só assim se obtêm resultados coerentes. Além 

disso é preciso que haja sempre uma avaliação prévia das características físicas dos materiais, o que 

assegurará um bom desempenho da camada ao longo do tempo. Do estudo realizado conclui-se que 

a camada apresenta alguma heterogeneidade. 
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Considera-se que o presente estudo contribuiu para um melhor conhecimento das características e 

do desempenho dos RCD constituídos por betão britado, quando aplicados em camadas de 

pavimentos rodoviários, viabilizando a sua aplicação neste tipo de estruturas. No que concerne aos 

trabalhos a desenvolver, seria importante, além de acompanhar a evolução da camada construída na 

fossa de ensaios, perceber se o material foi alterado após a compactação, no que respeita à 

granulometria. Leite (2007) que comprovou esta variabilidade dos agregados reciclados salienta a 

importância de estudar a natureza, a forma das partículas, o seu arranjo na camada e a granulometria 

após a alteração do material durante a compactação, pois é um aspecto importante para as 

propriedades mecânicas dos mesmos. 

Também seria importante a realização do ensaio de garrafa de areia como validação do ensaio com 

gamadensímetro. 

Salienta-se a importância da continuação deste estudo, nomeadamente com a realização de ensaios 

triaxiais cíclicos, além dos já referidos, que permitiriam retirar mais conclusões acerca do 

comportamento mecânico dos agregados reciclados. Além disso é importante que se realizem mais 

estudos acerca deste tipo de material, nomeadamente com materiais com diversas origens e portanto 

diferentes composições, alargando o leque de possíveis tipos de materiais bem como de outras 

aplicações. Só assim será possível incentivar a utilização cada vez maior destes materiais 

alternativos aos materiais naturais. 

Seria também interessante a realização futura de trechos experimentais em estradas de baixo tráfego 

para validar estas conclusões em condições reais de construção. 
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ANEXO I - Resultados dos ensaios laboratoriais  
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Quadro I.1 -  Análise Granulométrica. 

12,9272 kg

12,4516 kg

0,4756 kg

Massa do material retido, R 1                               

(kg)

Percentagem do material 
retido 

Percentagem cumulativa do 
material passado

- 0,0 100

- 0,0 100

- 0,0 100

0,2518 1,9 98

3,2839 25,4 73

2,0692 16,0 57

0,9189 7,1 50

0,4609 3,6 46

1,2326 9,5 36

0,7904 6,1 30

0,7140 5,5 25

0,9254 7,2 18

0,6831 5,3 12

0,4922 3,8 9

0,3271 2,5 6

0,1744 1,3 5

0,0784 0,6 4

0,0378 0,3 3,8

Material restante no fundo, P (kg) 0,0094

(kg) 12,4495

3,8%

Validação dos resultados 0,02% ≤ 1%

Massa dos finos removidos por lavagem, M1 - M2

Massa seca após lavagem, M2

Massa seca total, M1

Percentagem de finos que passa no peneiro 0,063 mm, f

0,063

0,125

0,250

0,500

1

2

4

6,3

8

10

Dimensão da abertura dos peneiros                              
(série base mais série 2)                                 

(mm)

12,5

14

16

20

31,5

40

63

80

∑ + PR1

=×
+−

= 100
)(

1

21

M

PMM
f

( )
=×

+− ∑ 100
2

12

M

PRM









× 100

1

1

M

R









×− 100100

1

1

M

R Acumulado

 

 

Quadro I.2 -  Fragmentação de Los Angeles. 

Massa da amostra passada no peneiro de 14 mm e reti da no de 10 mm (kg) 15,2732

Massa do material passado no peneiro de 12,5 mm (g) 10476,2

Percentagem do material passado no peneiro de 12,5 mm (%) 69

Massa do material passado no peneiro de 11,2 mm (g) 7005,2

Percentagem do material passado no peneiro de 11,2 mm (%) 46

Massa total das esferas a utilizar no ensaio (kg) 4,8327

Massa constante da amostra a ensaiar (g) 5000,1

Massa constante da amostra após a realização do ensaio, m (g) 2789,7

Coeficiente de Los Angeles LA 44
50

5000 m
LA

−=
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Quadro I.3 -  Índice de Forma. 

10717,6

Fracções 
granulométricas 

após redução

M i  (g) V i  (%) M 1i  (g) V 1i  (%) M 1i  (g) M 2i  (g) SI i  (%)

31,5/63 253,6 2,4 não ensaiada não ensaiada não ensaiada não ensaiada não ensaiada não ensaiada

16/31,5 5390,1 50,3 5390,1 51,5 1290,7 267,9 20,8 1069,2

8/16 3423,8 31,9 3423,8 32,7 478,5 74,5 15,6 509,4

4/8 1650,1 15,4 1650,1 15,8 28,0 5,9 21,1 332,3

∑ M 1i  (g) ∑ V 1i  (%) ∑ (V1i x Sii) (%)

10464,0 100,0 1911,0

Massa total da amostra a ensaiar, M 0 (g)

Fracção 
granulométrica 

retida no peneiro      
(mm)

Fracções granulométricas a ensaiar                                  
(fracções d i /D i  com V i ≥ 10%) Índice de 

Forma, SI 
(%)

19

Partículas não cúbicas ( L/E  > 3) das 
fracções granulométricas ensaiadas e 

reduzidas

Fracções granulométricas ( d i /D i ) com                                   
D i  ≤ 2d i V 1i  x SI i

 

 

Quadro I.4 -  Desgaste de micro-Deval. 

Massa da amostra passada no peneiro de 14 mm e reti da no de 10 mm (kg)

Massa do material passado no peneiro de 14 mm e retido no de 12,5 mm (g)

Massa do material passado no peneiro de 12,5 mm e retido no de 10 mm (g)

Percentagem do material passado no peneiro de 12,5 mm (%)

1 2

Massa constante da amostra a ensaiar (g)

Massa constante da amostra após a realização do ensaio, m (g) 261,4 258,0

Coeficiente micro-Deval M DE 47,72 48,40

Valor médio do coeficiente micro-Deval M DE

Amostra

48

15,3

4295,5

10976,2

72

500 ± 2

5

500 m
M DE

−=
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Quadro I.5 -  Índice de Achatamento. 

12517,6 g

0 g

1815 g

1816 g

0

0

0

0

0

0

0

13

14

14

13

18

19

M 1 10693,8 M 2 1537,5

FI  = (M 2 /M 1 )×100 =    14

< 1%

Massa do provete, M 0

0,07

Peneiração em peneiros de barras

Soma de massas rejeitadas

Massa que passa no peneiro de 4 mm

Massa retida no peneiro de 80 mm

4/5 336,8 2,5 64,2

5/6,3 594,4 3,15 105,2

6,3/8 716,5 4 96,6

8/10 794,6 5 115,2

10/12,5 1238,0 6,3 174,2

12,5/16 1385,9 8 185,7

16/20 2089,2 10 253,3

20/25 1744,7 12,5 156,9

25/31,5 1540,6 16 344,0

31,5/40 253,1 20 42,2

40/50 0,0 25 0,0

50/63 0,0 31,5 0,0

63/80 0,0 40 0,0

FI i =(mi/Ri)×100
Fracção 

granulométrica d i /D i                

(mm)

Massa da fracção 
granulométrica d i /D i 

Ri                (g)

Largura nominal da 
ranhura no peneiro de 

barras (mm)

Massa que passa pelo 
peneiro de barras mi                     

(g)

{ }
=

+−
× ∑ ∑

0

0 )(
100

M

rejeitadasmassasRM i

 

 

Quadro I.6 -  Equivalente de Areia. 

1 2

Temperatura de ensaio º

Massa do provete g 120 120

Distância da base da proveta ao nível superior da suspensão, h 1 mm 141 143

Distância entre a base do peso e o topo superior da espera do pistão, h 2 mm 117,5 117,1

Equivalente de areia SE 83,4 81,9

Diferença entre os dois provetes elementares

Média do equivalente de areia SE

Massa do tabuleiro, t g

Massa do tabuleiro + amostra húmida, h g

Massa do tabuleiro + amostra seca, s g

Massa da água g

Massa da amostra seca g

Teor em água %

Número da proveta

20

1 < 4

83

0,1 < 2%

122,3

0,1

153,8

153,9

31,5

100

)100(120 w+

100
1

2

h

h
SE =

shc −=

tsd −=

100
d

c
w =
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Quadro I.7 - Superfícies esmagadas ou partídas. 

M 0  (g)

M 1 (g)

Fracções 
granuloméricas 

d i / D i

Massa das fracções 

granulométricas M i 

(g)

V i                      

Massa das 
fracções reduzidas         

M 1i  (g)

Massa das 
partículas 

esmagadas ou 
partidas            

M ci  (g)

Massa das partículas totalmente 
esmagadas ou partidas incluída 

em M c  M tci  (g)

Massa das 
partículas 

arredondadas M ri 

(g)

Massa das partículas totalmente 

arredondadas incluída em M r                   

M tri  (g)

1137,6 1061,5 0,0 0,0

100% 93% 0% 0%

2555,1 2350,4 54,1 0,0

98% 90% 2% 0%

466,9 432,7 22,9 6,9

95% 88% 5% 1%

152,9 142,2 1,3 0,9

99% 92% 1% 1%

- - - -

- - - -

∑ 90,9% 4390,8 4312,5 3986,8 78,3 7,8

Cc Ctc Cr Ctr

97,8% 90,5% 2,2% 0,5%

7476,2

8208,7

< 1%0%

                Verificação da retenção da massa:

4 / 6,3

6,3 / 10

10 / 16

16 / 31,5

31,5 / 63

647,4

1163,2

1884,5

2609,2

1137,6 15,2%

-

154,2

489,8

2609,2

1137,6

8,7%

15,6%

25,2%

34,9%

=+−

1

1 )(
100

M

MMM rc
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ANEXO II - Resultados dos ensaios na camada de RCD 
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Quadro II.1 - Resultados do ensaio com o gamadensímetro na fundação. 

Fundação 
Prof. 
(cm) Local 

DD (kg/m 3) DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD médio 
(kg/m 3) w (%) w médio 

(%) 

0 1553 1640 5,6 

15 1655 1740 5,1 

30 

T1 

1679 

1629 

1771 

1717 

5,5 

5,4 

0 1543 1612 4,5 

15 1624 1692 4,2 

30 

T2 

1630 

1599 

1694 

1666 

3,9 

4,2 

0 1767 1830 3,6 

15 1741 1805 3,7 

30 

T3 

1707 

1738 

1770 

1802 

3,7 

3,7 

0 1596 1655 3,7 

15 1649 1711 3,7 

30 

T4 

1669 

1638 

1735 

1700 

3,9 

3,8 

Valor médio   1651   1721   4 

 

 

Quadro II.2 -  Resultados do ensaio com o Geogauge na fundação. 

Fundação 
Teste 

Local Módulo (MPa) Valor médio 
(MPa) 

1 158,4 

2 157,1 

3 

P1 

163,8 

159,8 

1 87,3 

2 88,7 

3 

P2 

86,9 

87,6 

1 100,5 

2 100,5 

3 

P3 

104,8 

101,9 

1 153,1 

2 145,6 

3 

P4 

153,5 

150,7 

1 155,4 

2 143,4 

3 

P5 

149,5 

149,5 

Valor médio (MPa)   129,9 
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Quadro II.3 - Resultados do ensaio com o LFWD na fundação. 

Fundação 
Teste Local Módulo 

(MPa) 
Valor médio 

(MPa) 

1 262,7 

2 263,5 

3 286,2 

4 279,0 

5 279,1 

6 290,9 

7 

P1 

282,2 

277,7 

1 136,1 

2 132,1 

3 133,7 

4 135,6 

5 134,7 

6 136,2 

7 135,3 

8 

P2 

134,5 

134,8 

1 124,8 

2 133,9 

3 142,4 

4 121,6 

5 120,3 

6 137,5 

7 133,5 

8 122,3 

9 

P3 

137,2 

130,4 

1 131,3 

2 130,6 

3 133,8 

4 129,4 

5 133,2 

6 147,9 

7 149,2 

8 154,3 

9 150,3 

10 144,6 

11 155,2 

12 142,0 

13 

P4 

142,3 

141,9 

1 207,6 

2 195,5 

3 196,3 

4 190,7 

5 190,4 

6 177,4 

7 189,1 

8 188,7 

9 

P5 

182,2 

190,9 

Valor médio (MPa)  175,1 
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Quadro II.4  - Resultados dos ensaios com o gamadensímetro na primeira camada. 

dia da compactação 

após 1ª passagem do compactador após 2ª passagem do compactador 
1 dia depois 

Prof. 
(cm) 

Local DD 
(kg/m 3) 

DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD 
médio 
(kg/m 3) 

w (%) 
w 

médio 
(%) 

DD 
(kg/m 3) 

DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD 
médio 
(kg/m 3) 

w (%) 
w 

médio 
(%) 

DD 
(kg/m 3) 

DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD 
médio 
(kg/m 3) 

w (%) 
w 

médio 
(%) 

0 1480 1601 8,2 1683 1823 8,3 1664 1794 7,8 

10 1606 1728 7,2 1721 1860 8,1 1714 1846 7,7 

15 

T1 
1670 

1585 

1799 

1709 

7,7 

7,7 

1800 

1735 

1937 

1873 

7,6 

8,0 

1795 

1724 

1925 

1855 

7,2 

7,6 

0 1522 1645 8,1 1722 1862 8,1 1506 1625 7,9 

10 1620 1740 7,4 1731 1879 8,6 1630 1748 7,2 

15 

T2 
1651 

1598 

1772 

1719 

7,4 

7,6 

1760 

1738 

1907 

1883 

8,3 

8,3 

1683 

1606 

1806 

1726 

7,3 

7,5 

0 1598 1738 8,8 1649 1793 8,7 1613 1747 8,3 

10 1667 1796 7,8 1653 1803 9,1 1654 1784 7,9 

15 

T3 
1760 

1675 

1899 

1811 

7,9 

8,2 

1727 

1676 

1881 

1826 

8,9 

8,9 

1708 

1658 

1844 

1792 

7,9 

8,0 

0 1523 1649 8,2 1671 1816 8,7 1646 1788 8,6 

10 1616 1738 7,5 1722 1866 8,4 1683 1813 7,7 

15 

T4 
1638 

1592 

1759 

1715 

7,4 

7,7 

1720 

1704 

1860 

1847 

8,1 

8,4 

1694 

1674 

1828 

1810 

7,9 

8,1 

Valor médio   1613   1739   7,8   1713   1857   8,4   1666   1796   7,8 
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5 dias depois 15 dias depois 

Prof. 
(cm) 

Local DD 
(kg/m 3) 

DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD 
médio 
(kg/m 3) 

w (%) 
w 

médio 
(%) 

DD 
(kg/m 3) 

DD médio 
(kg/m 3) 

WD 
(kg/m 3) 

WD 
médio 
(kg/m 3) 

w (%) 
w 

médio 
(%) 

0 1662 1776 6,9 1690 1796 6,3 

10 1742 1850 6,2 1745 1855 6,3 

15 

T1 
1814 

1739 

1934 

1853 

6,6 

6,6 

1816 

1750 

1928 

1860 

6,2 

6,3 

0 1443 1549 7,4 1492 1588 6,5 

10 1637 1746 6,6 1740 1640 6,1 

15 

T2 
1694 

1591 

1800 

1698 

6,3 

6,8 

1803 

1678 

1710 

1646 

5,4 

6,0 

0 1630 1740 6,7 1735 1843 6,3 

10 1641 1756 7 1762 1864 5,8 

15 

T3 
1781 

1684 

1891 

1796 

6,2 

6,6 

1809 

1769 

1906 

1871 

5,4 

5,8 

0 1620 1740 7,4 1571 1680 7,4 

10 1712 1836 7,3 1694 1811 6,9 

15 

T4 
1687 

1673 

1805 

1794 

7 

7,2 

1741 

1669 

1853 

1781 

6,5 

6,9 

Valor médio   1672   1785   6,8   1717   1790   6,3 
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Quadro II.5 -  Resultados dos ensaios com o Geogauge na primeira camada. 

dia da compactação 1 dia depois 5 dias depois 15 dias depois 
Teste Local 

Módulo (MPa) Valor médio 
(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 

(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 
(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 

(MPa) 

1 66,7 85,5 102,4 103,1 

2 65,1 89,2 104,1 125,3 

3 

P1 

64,1 

65,3 

- 

87,4 

- 

103,3 

117,1 

115,2 

1 74,4 104,0 103,8 91,6 

2 79,0 107,6 95,5 95,5 

3 

P2 

69,5 

74,3 

  

105,8 

104,4 

101,2 

  

93,6 

1 77,5 90,8 112,9  
91,4 

2 69,8 101,5 114,9 117,4 

3 

P3 

79,4 

75,6 

105,0 

99,1 

  

113,9 

119,5 

109,4 

1 66,1 79,0 98,1 102,8 

2 67,7 86,8 103,9 95,9 

3 

P4 

69,2 

67,7 

84,2 

83,3 

  

101,0 

  

99,3 

1 71,1 83,8 101,0 100,8 

2 72,7 78,5 119,1 90,2 

3 

P5 

76,3 

73,4 

76,0 

79,4 

98,1 

106,1 

103,8 

98,3 

Valor médio (MPa)   71,2   91,0   105,1   103,1 
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Quadro II.6 -  Resultados dos ensaios com o LFWD na primeira camada. 

dia da compactação 1 dia depois 5 dias depois 15 dias depois 

Teste Local Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

1 47,9 88,7 176,9 223,9 

2 48,0 88,2 167,0 235,4 

3 47,8 84,3 174,7 233,8 

4 47,6 83,1 170,0 228,7 

5 47,6 82,6 172,9 221,6 

6 48,6 82,1 - 222,0 

7 48,0 82,6 - 213,4 

8 48,0 80,3 - - 

9 

P1 

- 

47,9 

80,5 

83,6 

- 

172,3 

- 

225,5 

1 66,6 103,3 162,0 133,0 

2 66,1 101,7 156,0 122,5 

3 66,4 100,3 146,5 131,8 

4 67,5 97,7 161,3 131,6 

5 67,0 99,5 154,8 132,1 

6 64,2 100,3 151,0 132,5 

7 66,7 99,1 142,0 132,8 

8 64,2 100,1 138,6 - 

9 63,4 101,1 - - 

10 

P2 

63,7 

65,6 

101,5 

100,5 

- 

151,5 

- 

130,9 

1 52,1 95,1 148,0 156,5 

2 50,5 96,2 147,0 150,1 

3 50,3 97,4 148,5 153,6 

4 51,1 96,3 151,0 154,3 

5 51,6 96,8 149,1 156,1 

6 51,1 97,6 149,3 157,2 

7 50,8 97,4 151,3 158,7 

8 51,1 97,0 - 156,1 

9 51,3 96,4 - 156,6 

10 

P3 

51,4 

51,1 

95,7 

96,6 

- 

149,2 

- 

155,5 

1 196,0 74,8 118,0 166,1 

2 58,8 74,1 113,7 162,3 

3 59,4 76,5 110,2 164,9 

4 58,4 75,4 106,8 164,8 

5 56,3 75,1 105,4 164,1 

6 57,2 75,2 107,1 164,8 

7 55,9 76,2 102,0 165,5 

8 55,6 73,6 102,7 - 

9 56,6 76,3 - - 

10 57,3 76,5 - - 

11 

P4 

- 

71,2 

78,0 

75,6 

- 

108,2 

- 

164,6 

1 70,9 102,2 128,0 168,2 

2 72,6 103,3 128,9 171,2 

3 74,7 101,8 131,0 171,1 

4 74,7 100,3 131,1 167,5 

5 75,1 99,3 133,6 175,9 

6 75,6 97,4 134,5 169,5 

7 73,0 96,9 131,0 155,6 

8 76,6 96,5 132,8 168,7 

9 75,2 97,1 131,3 - 

10 

P5 

- 

74,3 

96,9 

99,2 

- 

131,4 

- 

168,5 

Valor médio (MPa)   62,0   91,1   142,5   169,0 
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Quadro II.7  - Resultados dos ensaios com o gamadensímetro na segunda camada. 

dia da compactação 2 dias depois 

Prof. 
(cm) Local  DD 

(kg/m3) 

DD 
médio 

(kg/m3) 

WD 
(kg/m3) 

WD 
médio 

(kg/m3) 

w 
(%) 

w 
médio 

(%) 

DD 
(kg/m3) 

DD 
médio 

(kg/m3) 

WD 
(kg/m3) 

WD 
médio 

(kg/m3) 

w 
(%) 

w 
médio 

(%) 

0 1706 1839 7,8 1698 1837 8,2 

10 1664 1803 8,4 1724 1849 7,3 

20 

T1 
1652 

1674 

1794 

1812 

8,6 

8,3 

1704 

1709 

1833 

1840 

7,6 

7,7 

0 1690 1830 8,3 1674 1806 7,9 

10 1701 1844 8,4 1702 1830 7,5 

20 

T2 
1657 

1683 

1792 

1822 

8,2 

8,3 

1654 

1677 

1779 

1805 

7,6 

7,7 

0 1713 1850 8,0 1722 1846 7,2 

10 1706 1847 8,3 1715 1838 7,2 

20 

T3 
1662 

1694 

1796 

1831 

8,1 

8,1 

1661 

1699 

1783 

1822 

7,3 

7,2 

0 1654 1792 8,4 1642 1770 7,8 

10 1606 1816 7,7 1678 1800 7,3 

20 

T4 
1636 

1632 

1775 

1794 

8,5 

8,2 

1641 

1654 

1763 

1778 

7,5 

7,5 

Valor médio   1671   1815   8,2   1685   1811   7,5 

 

  5 dias depois 8 dias depois 

Prof. 
(cm) Local  DD 

(kg/m3) 

DD 
médio 

(kg/m3) 

WD 
(kg/m3) 

WD 
médio 

(kg/m3) 

w 
(%) 

w 
médio 

(%) 

DD 
(kg/m3) 

DD 
médio 

(kg/m3) 

WD 
(kg/m3) 

WD 
médio 

(kg/m3) 

w 
(%) 

w 
médio 

(%) 

0 1735 1855 6,9 1740 1851 6,4 

10 1741 1855 6,6 1734 1843 6,5 

20 

T1 
1703 

1726 

1827 

1846 

7,3 

6,9 

1686 

1720 

1796 

1830 

6,5 

6,5 

0 1660 1775 6,9 1667 1774 6,4 

10 1704 1824 7,0 1697 1806 6,5 

20 

T2 
1653 

1672 

1772 

1790 

7,2 

7,0 

1652 

1672 

1760 

1780 

6,5 

6,5 

0 1711 1830 6,9 1688 1800 6,6 

10 1710 1822 6,5 1721 1824 6,0 

20 

T3 
1644 

1688 

1767 

1806 

7,4 

6,9 

1665 

1691 

1769 

1798 

6,3 

6,3 

0 1651 1771 7,3 1689 1801 6,6 

10 1673 1793 7,2 1714 1827 6,6 

20 

T4 
1634 

1653 

1751 

1772 

7,2 

7,2 

1704 

1702 

1821 

1816 

6,9 

6,7 

Valor médio   1685   1804   7,0   1696   1806   6,5 
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Quadro II.8 -  Resultados dos ensaios com o Geogauge na segunda camada. 

dia da compactação 2 dias depois 5 dias depois 8 dias depois 
Teste Local 

Módulo (MPa) Valor médio 
(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 

(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 
(MPa) Módulo (MPa) Valor médio 

(MPa) 

1 53,7 112,5 111,4 112,8 

2 54,2 110,5 101,4 102,9 

3 

P1 

- 

53,9 

- 

111,5 

106,0 

106,3 

110,0 

108,5 

1 57,6 110,7 121,5 103,8 

2 56,1 117,3 105,4 85,6 

3 

P2 

- 

56,8 

- 

114,0 

122,4 

116,4 

92,5 

94,0 

1 54,1 133,1 128,7 125,4 

2 58,3 117,4 124,0 101,6 

3 

P3 

- 

56,2 

121,4 

124,0 

- 

126,3 

101,0 

109,3 

1 57,3 108,6 121,3 106,5 

2 57,0 103,0 125,8 99,3 

3 

P4 

- 

57,1 

- 

105,8 

- 

123,6 

- 

102,9 

1 58,8 106,9 100,0 126,7 

2 56,9 115,8 127,1 108,3 

3 

P5 

55,1 

56,9 

105,5 

109,4 

112,4 

113,2 

108,3 

114,4 

Valor médio (MPa)   56,2   112,9   117,2   105,8 
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Quadro II.9 -  Resultados dos ensaios com o LFWD na segunda camada. 

dia da compactação 2 dias depois 5 dias depois 8 dias depois 

Teste Local Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Valor 
médio 
(MPa) 

1 94,4 100,9 140,2 156,1 

2 95,8 104,2 139,5 155,5 

3 97,4 110,4 135,7 159,8 

4 99,2 110,4 137,7 158,8 

5 98,9 109,8 132,2 159,2 

6 100,6 104,4 133,5 156,7 

7 100,5 103,4 133,7 158,2 

8 102,3 105,6 136,5   

9 101,7 104,9 135,9   

10 

P1 

- 

99,0 

104,6 

105,9 

135,7 

136,1 

  

157,8 

1 80,5 115,9 124,8 153,4 

2 82,1 112,6 120,4 149,5 

3 82,2 114,5 123,6 150,7 

4 84,8 111,4 121,6 150,1 

5 87,2 115,7 121 153,3 

6 85,5 113,1 125,4 150,5 

7 88,6 113,6 122,5 155,4 

8 87,8 116 123,5   

9 90,6 114,6 122,2   

10 

P2 

87,3 

85,7 

117,6 

114,5 

120,9 

122,6 

  

151,8 

1 79,5 102,4 111,9 120,3 

2 78,6 97,5 110,7 124,3 

3 75,6 98,3 110 124,2 

4 83,6 99,3 110,1 122,4 

5 81,1 99,9 111,6 125 

6 80,5 97,7 109,6 130 

7 84,6 102,1 110,1 134,6 

8 84,4 107,4 111,6   

9 84,3 102,5 112,3   

10 

P3 

84,9 

81,7 

- 

100,8 

109,5 

110,7 

  

125,8 

1 85,3 100,1 134,4 143,6 

2 82,6 106,5 133,7 140,6 

3 88,8 104 133 140,2 

4 88,9 106,1 134,2 141,1 

5 94,7 105,7 132,1 138,3 

6 100,3 106,6 134,5 148,1 

7 98,5 106,5 131,1 148,9 

8 97,3 107,5 131,6   

9 97,3 103,9 134,3   

10 

P4 

98,2 

93,2 

104,5 

105,1 

- 

133,2 

  

143,0 

1 125,1 171,8 206,4 228,1 

2 125,6 167,1 202,7 228,7 

3 124,9 163,6 199,2 231,5 

4 119 166,3 194,9 248,1 

5 123,2 166,6 197 255,8 

6 116,1 169,9 198,6 263,7 

7 118,8 174,4 201,2 270,4 

8 119,4 176,8 205,1 263,4 

9 119,4 174,4 203,1 256,1 

10 

P5 

119,3 

121,1 

168 

169,9 

206 

201,4 

  

249,5 

Valor médio 
(MPa)   

96,1 
  

119,2 
  

140,8 
  

165,6 
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