
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: VIABILIDADE TÉCNICA DO USO DE GABIÃO PREENCHIDO COM CORPOS DE PROVA
FISSURADOS DE CONCRETO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RICARDO LEME DE CALAIS, CAROLINE ACCORSI POLITTI, MAYARA DE OLIVEIRA,
RAUL OLAVO BALLARINI DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIANE SANDRINI DIASORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENASSICOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

Novas soluções para se evitar os deslizamentos de taludes e encostas foram 

desenvolvidas com o passar dos anos. Hoje em dia, há um maior controle dos riscos 

de escorregamentos. Os muros de gabiões tem ganhado cada vez mais espaço em 

obras de contenção, devido à sua facilidade de execução, baixo custo e também 

devido ao seu baixo impacto ambiental. O presente artigo tem o objetivo de fazer 

um estudo sobre a viabilidade da reutilização de corpos de prova de concreto 

fissurados como preenchimento para o gabião do tipo caixa, de modo que haja uma 

redução do impacto ambiental, considerando o descarte incorreto destes, e a 

geração de maior economia em seu processo construtivo, de modo que a estrutura 

de contenção não perca suas características técnicas. 

  

Palavras chave: estrutura de contenção, gabião, corpos de prova. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde a pré-história, o homem utiliza objetos encontrados na natureza como 

ferramentas e materiais para suas construções, usando, por sua vez, minerais e 

rochas encontrados em abundância. Talvez o fato mais interessante seja a nossa 

dependência desses materiais, mesmo após milhares de anos, para fins de 

habitação, tanto nas cavernas, do passado, como nos materiais de construção, de 

nossas casas modernas. 

Com a mudança dos costumes de nossos antepassados, de nômades para 

habitantes fixos, o ser humano teve que aprender a cultivar a terra e construir 

moradias e benfeitorias duradouras. Com o desenvolvimento da vida em sociedade, 

a criação das cidades e a posterior ligação entre elas, o homem primitivo começou 

a não mais se adaptar à conformação do relevo, tratando esse, finalmente, como 

matéria prima para suas construções e lavouras. E, para isso, surgiram as 

contenções de encostas e barrancos, estabilizando solos de diferentes níveis, 



agindo em favor da segurança das pessoas, da conservação de estradas e da 

exploração de áreas cultiváveis. 

Nesta época, surgiram os primeiros muros de contenção, principalmente os 

confeccionados a partir da madeira (com baixa durabilidade) e rochas. A evolução 

deste muro de contenção é o que hoje conhecemos como muro de arrimo. Dentre 

os vários tipos de contenção, o gabião é muito utilizado atualmente, devido ao baixo 

impacto ambiental, a baixa ou não-necessidade do uso de máquinas na sua 

construção, sua boa permeabilidade (minimizando, assim, sobrepesos pela 

acumulação de água percolada), fácil modelagem e adaptabilidade ao perfil do solo 

e também baixo custo de fabricação e manutenção das estruturas. 

Assim como o homem evoluiu ao longo das gerações, seus métodos 

construtivos o acompanharam. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e 

materiais construtivos, suas construções passaram a ter caráter permanente, o que 

gerou a possibilidade destes almejarem conforto e segurança duradoura. Uma das 

maiores tecnologias desenvolvidas, aperfeiçoadas e amplamente aplicada é a 

“descoberta” do cimento e a preparação de sua pasta com areia e pedra e, 

posteriormente, a adição do aço, gerando uma estrutura sólida e extremamente 

resistente. 

A criação e o desenvolvimento do concreto armado deu a possibilidade ao 

homem de imaginar e desenvolver construções cada vez maiores e mais ousadas 

tecnicamente, porém, por medida de segurança, foram normatizados certos 

aspectos de cada um dos materiais utilizados em sua confecção. No caso do 

concreto, há uma norma específica para o teste de resistência à compressão (NBR 

5739/2007), o qual é realizado em corpos de prova moldados de acordo com a NBR 

5738/2015, sendo que, para cada lote de concreto, são retiradas, pelo menos, seis 

amostras para os testes. 

Para facilitar a execução de tais testes, há no mercado uma grande variedade 

de laboratórios auditados pelo INMETRO, aptos para a realização do mesmo. Com 

o aumento do número de construções e a necessidade desses testes para 

comprovação da resistência do concreto utilizado, esses corpos de prova têm se 



tornado um passivo ambiental, gerando um grande volume nas escassas usinas de 

reciclagem de materiais oriundos da construção civil e, consequentemente, o 

aumento de parte do custo da obra no descarte adequado desse resíduo. 

Após a constatação de tal fato, buscamos na literatura uma solução 

ambiental mais rápida e barata para o reaproveitamento dos corpos de prova, 

porém, somente foram encontrados exemplos amadores de utilização em 

demarcação de canteiros de flores, hortas e projetos paisagísticos, não 

aproveitando adequadamente toda a resistência e robustez do concreto ainda 

existente no corpo de prova. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Com esse trabalho, busca-se um modo de reaproveitar os corpos de prova 

cilíndricos fissurados em teste de carga de concreto, um material atualmente 

descartado em usinas de reciclagem ou aproveitado em projetos de paisagismo de 

modo amador. Estes corpos de prova, mesmo já tendo sido utilizados no teste de 

carga, apresentam todas as qualidades do concreto (alta resistência a esforços, 

peso especifico elevado, robustez) e um tamanho padronizado, que facilita o seu 

amontoamento, desde que seja contido lateralmente. Assim, realizamos um estudo 

comparativo entre gabiões do tipo caixa, tanto preenchidos com rochas britadas, 

como reutilizando tais corpos de prova em seu preenchimento, levando em conta 

as características necessárias para a construção dessa estrutura de contenção e a 

melhor forma de acomodação destes corpos de prova, de modo a maximizar a 

relação peso/volume da estrutura. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para conseguir o devido enfoque necessário para o desenvolvimento deste 

trabalho, foi realizada uma vasta revisão na literatura disponível, tanto no que tange 

aos corpos de prova de concreto, como na empregabilidade e metodologia de 



cálculos e estudos necessários para a implementação de estruturas de contenção 

de gravidade do tipo gabião.  

Foram também realizadas análises estatísticas comparativas das 

características de lotes variados de corpos de prova fissurados, avaliando e gerando 

uma média de seu peso, volume e dimensões. Após tais levantamentos, foi possível 

gerar um estudo de modelagem no software AutoCAD visando uma melhor 

acomodação dos corpos de prova dentro de um gabião caixa de 1m³ e gerar dados 

válidos e concisos para comparações pertinentes entre o modelo construtivo 

proposto e o gabião tradicional preenchido com rochas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Na região de Campinas, existem vários laboratórios de controle tecnológico 

de concreto, que terceirizam o serviço de verificação da capacidade de carga do 

mesmo para vários empreendimentos e construtoras. De acordo com a NBR 

5739/2007, os corpos de prova possuem dimensões padronizadas, sendo a mais 

usual nos laboratórios o CP cilíndrico, de 0,20m x 0,10m de diâmetro.  

Conforme a época do ano e a ocorrência de construções na cidade e região, 

há uma enorme quantidade de peças testadas a serem descartadas. Atualmente, 

com a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010), torna-se responsabilidade, tanto da empresa contratante como do 

laboratório de testes, a destinação final adequada de tais corpos de prova. Isso gera 

um ônus para as construtoras, que arcam com o custo do teste, onde já está 

embutido o custo da destinação final das peças testadas. 

Mesmo com a obrigação legal da disposição final, os laboratórios de teste 

doam certas quantidades desse material testado para quem interessar. Há uma 

grande variedade de projetos paisagísticos e de jardinagem que utilizam tais 

artefatos como suporte para a terra dos canteiros e/ou demarcação de trilhas e 

caminhos. Isso gera um lucro extra para os laboratórios que recebem dos seus 

clientes o montante designado à destinação adequada. Frisamos que tal prática de 

doação dos corpos de prova testados não representam problemas ao meio 



ambiente, desde que sejam utilizados para tais projetos e não descartados aos 

montes em locais não específicos. 

Com o possível uso desses corpos de prova como material de preenchimento 

de gabiões, a empresa que prestará o serviço de execução do gabião é quem arcará 

com o custo de retirada, armazenagem e transporte de tais objetos até o local da 

obra de contenção. Isso gerará uma economia, se não para o contratante do teste, 

para o laboratório executor do mesmo, além da executora do gabião, que não terá 

a necessidade de comprar as rochas para o preenchimento da estrutura. Com as 

variações do ritmo das construções durante o ano e até mesmo em épocas de crise 

no setor de construção civil, esses testes podem ser feitos em menor ritmo, o que 

geraria uma demanda de um local para armazenar uma quantidade desses corpos 

de prova. Tal necessidade não ocasionaria maiores problemas, uma vez que esses 

podem ser armazenados em locais expostos à intempéries e podem ser facilmente 

movimentados com o auxílio de um trator munido de uma pá carregadeira. No 

levantamento de amostras de corpos de prova de diferentes lotes e laboratórios de 

teste, foi constatado que o peso médio destes é de 3,8 Kg, com forma cilíndrica, 

possuindo 0,20 m de altura e 0,10 m de diâmetro, e seu volume é de 0,00157 m³. 

Encontramos no mercado uma grande variedade de modelos e tamanhos de 

gabiões caixas para comercialização, porém, nem todos seriam possíveis de serem 

preenchidos com os corpos de provas fissurados. Isto ocorre devido à dimensão 

dos mesmos, que inviabilizariam a disposição mais adequada de acordo com o 

estudo que fizemos para posicioná-los. As dimensões dos gabiões caixa utilizados 

devem ser sempre múltiplos de 0,20m, devido às dimensões normatizadas do 

material de preenchimento. 

Para um melhor aproveitamento dos materiais, visando a economia de 

insumos e mão de obra na confecção da estrutura de contenção, foi gerada uma 

análise da melhor disposição dos corpos de prova no software AutoCAD. Foi levado 

em conta que a forma mais prática de colocação dos corpos de prova dentro da 

estrutura do gabião caixa seria na posição vertical (o que facilitaria o encaixe dos 

blocos, por conta de sua superfície aplainada e dispensaria a necessidade de 

escoramento da face frontal do gabião). Assim, foram gerados modelos em que o 



encaixe dos corpos de prova seriam feitos de forma intercalada, de modo que em 

cada camada houvesse linhas com 10 e 9 blocos (FIGURA 1) e uma situação onde 

esses corpos de prova estivessem encaixados alinhadamente dentro do gabião 

caixa (FIGURA 2). 

 

FIGURA1: Simulação do encaixe de modo intercalado. 

 

Fonte: OLIVEIRA, M. 2017. 

 

FIGURA 2: Simulação do encaixe de modo alinhado. 

 

Fonte: OLIVEIRA, M. 2017. 



De acordo com pesquisas de mercado realizadas na região de Campinas, o 

custo de fabricação de um gabião pode variar consideravelmente de acordo com 

suas características de construção. Após um levantamento em obras da região, foi 

possível estimar um custo para o cliente final de aproximadamente R$ 450,00 o 

metro cúbico de estrutura. Este valor já contempla tanto os materiais utilizados como 

a mão de obra para a confecção.  

 

6. RESULTADOS 

 

Com o auxílio da modelagem, foram levantados os dados da tabela 1, onde 

há um compara-se entre os resultados para cada tipo de modelagem para uma 

estrutura de 1m³.  

Tabela 1: Comparativo entre modelos construtivos e gabião tradicional. 

Tipo de encaixe Intercalado Alinhado Tradicional 

Quantidade de CPs 525 500 - 

Peso total da estrutura (kg) 1995 1900 ≅ 1800 

Índice de vazios (%) 17,57 21,5 20 - 30 

 

Fonte: CALAIS, R. L. 2017. 

 

No mesmo molde da consulta anterior, foi feito o levantamento do custo 

médio do metro cúbico de rocha britada (rachão) para o preenchimento de uma 

estrutura similar. Em lojas de materiais para construção, onde são vendidas em 

menores quantidades, foi encontrado tal produto à venda por aproximadamente R$ 

120,00 o m³. Já em pedreiras, que comercializam quantidades mínimas de 10 m³, 

foi possível encontrar o material à disposição por aproximadamente R$ 90,00. 

Levando-se em conta que é necessário, pelo menos, 15% a mais de material 

de preenchimento em relação ao volume do gabião para cada m³ 

(ARCELORMITTAL, 2013), seriam necessários pelo menos 1,15 m³, o que 

totalizaria um valor de custo de material de R$ 103,50, levando-se em conta que o 



material fosse comprado diretamente no fabricante, um valor que 

representa aproximadamente 25% do custo de fabricação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comparando-se os dados obtidos na modelagem assistida por computador 

e os dados da TABELA 1, foi possível verificar que, ao intercalar os corpos de prova 

no preenchimento do gabião, haveria um maior número de peças encaixadas, 

gerando uma estrutura mais pesada e com uma menor porcentagem de vazios por 

metro cúbico, fatores de grande importância em muros de contenção por gravidade. 

Tais índices superaram até mesmo o modelo construtivo tradicional.  

Apesar da necessidade de verificação dos corpos de prova na hora da 

montagem da estrutura, com o intuito de separar blocos rompidos ou muitos 

fissurados, pode-se também considerar uma otimização da mão de obra necessária 

para a confecção da estrutura, já que o encaixe dos corpos cilíndricos seria facilitado 

ante ao encaixe manual das rochas britadas.  

 Haveria, além do ganho ambiental pelo reaproveitamento dos corpos de 

prova, a redução do custo de matérias primas para a confecção do gabião, uma vez 

que esses corpos são descartados pelos laboratórios. A necessidade de transporte 

e armazenamento desses corpos de prova não gerariam novas onerações à 

prestadora do serviço, uma vez que a economia na aquisição da rocha britada 

supriria tais custos. 
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