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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

O ser humano, por sua natureza, sempre almeja aquilo que não possui, e, durante a sua 

busca pela novidade (o diferente) acaba descartando o obsoleto. Logo, se existe alguma 

característica comum a toda ação antrópica, é a geração de resíduos. Toda produção de 

resíduos é preocupante para a manutenção da vida do ser humano no planeta; contudo, os 

provenientes da indústria da construção civil merecem uma atenção diferenciada. 

Os resíduos oriundos do setor da construção civil – denominados resíduos de 

construção e demolição (RCD) – trazem problemáticas relacionadas, em sua maior parte, não 

simplesmente por sua composição química, mas sim pelo seu processo de geração (totalmente 

heterogêneo) e pela quantidade gerada. Para Jonh et al. (2004), a produção de RCD per capta 

no Brasil gira em torno de 0,5 tonelada/ano, sendo que desses mais da metade é resultado de 

pequenas reformas e demolições. Segundo a ABRELPE (2017), foi registrada, apenas no ano 

de 2017, a coleta de aproximadamente 45 milhões de toneladas de RCD lançados em locais 

públicos em território brasileiro. 

Muito embora a diminuição e o controle da produção sejam meios de mitigar os 

impactos desses resíduos, é fundamental encontrar formas alternativas de manejar os RCD. 

Seguindo essa linha de raciocínio, faz-se necessário e importante o desenvolvimento 

tecnológico visando a sua reutilização e a reciclagem. 

A problemática envolvendo esse tipo de resíduo não é recente, porém as primeiras 

pesquisas científicas no âmbito nacional datam da década de 80. Neste contexto, podem ser 

ressaltadas as pesquisas desenvolvidas por Pinto (1986) e Levy (1997), em argamassas; Bodi 

(1997), em pavimentos; e Zordan (1997), em concretos. 

Embora mais recente, a proposta de substituição do solo por resíduos de construção e 

demolição reciclados (RCD-R) em obras geotécnicas apresenta-se como um caminho 

consolidado nessa vertente. Atualmente, isso pode ser constatado nos trabalhos de Santos et 
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al. (2014) e Palmeira (2016) onde essa substituição foi realizada com grande êxito quando 

associado à presença do reforço de geossintéticos. 

Os geossintéticos, por sua vez, são materiais poliméricos possuidores de uma série de 

funcionalidades diferentes e, graças a essa sua característica, a sua utilização vêm crescendo 

no âmbito geotécnico brasileiro nos últimos anos. Eles podem ser formados de vários tipos de 

polímeros e possuir formas distintas, como geogrelhas, geomembranas, geotêxteis, entre 

outros. Esses últimos podem ser utilizados para separar camadas de diferentes tipos de solo, 

como um dreno ou filtro e/ou para reforçar maciços de solo. 

Dentre os geossintéticos, o geotêxtil não tecido (Gtnt) é a categoria que mais reúne 

funcionalidades. Porém, ele necessita de um material de aterro adequado para que possa atuar 

de forma efetiva na função de reforço. Para tanto, a associação dos resíduos de construção e 

demolição reciclados (RCD-R) com o reforço do geotêxtil deve ser investigada, uma vez que 

se apresenta como uma solução ecologicamente atraente para a utilização em geotecnia.  

O efeito de reforço do geossintético baseia-se na capacidade do material de restringir o 

desenvolvimento de tensões de tração no solo (MCGOWN et al. 1978), sendo que, quanto 

maior a resistência ao cisalhamento na interface, maior será a transferência de esforços de 

tração. Essa resistência, para o caso de elemento planares, dá-se pelo atrito na interface e, 

sendo assim, ela depende das propriedades físicas dos dois materiais. O estudo realizado por 

Melo (2016) encontrou bons resultados de resistência de interface de geotêxtis e RCD-R. 

Entretanto, deve-se ressaltar que, devido aos seus processos de produção, os RCD-R podem 

apresentar comportamentos variados, reforçando mais ainda a ideia da necessidade de mais 

pesquisa na área. 

1.1.JUSTIFICATIVA 

No intuito de reduzir os impactos gerados pelos RCD, uma variedade de estudos tenta 

viabilizar a sua reciclagem e o uso do material beneficiado como agregado de preenchimento 

de aterros e de base e sub-base de pavimentos. Nesse contexto, por apresentarem 

comportamentos semelhantes aos de solos, a utilização de RCD-R associada com 

geossintéticos pode se apresentar como uma solução econômica e sustentável em estruturas 

que necessitam de solo reforçado. No entanto, este ainda não é um tema muito abordado na 
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literatura, desta forma, faz-se necessária a realização de pesquisas que esclareçam a interação 

entre esses dois materiais. 

1.2.OBJETIVOS 

Diante da importância do entendimento do mecanismo de interação entre o reforço e o 

material preenchimento, este trabalho tem como objetivo geral investigar o potencial de 

utilização de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) como material de 

preenchimento em estruturas de solo reforçado (ESR) por meio do estudo da sua resistência 

de interface entre RCD-R e geotêxtil não tecido. 

Dentre os objetivos específicos, pode-se destacar: 

 Obter os parâmetros geotécnicos – de interesse para o estudo – de amostras de 

RCD-R;  

 Analisar o comportamento e obter os parâmetros de interface do Gtnt ao 

associa-lo com com RCD-R;  

 Verificar o efeito da velocidade do ensaio do cisalhamento direto na interação 

dos RCD-R com o Gtnt; 

 Analisar os efeitos causados pela realização dos ensaios com uma amostra de 

RCD-R com uma maior porcentagem de argamassa em sua composição; 

 Verificar a variabilidade dos resultados ao compará-los com os disponíveis na 

literatura; e 

 Comparar os efeitos das adições de maiores proporções de argamassa e 

cerâmica ao RCD-R reforçado. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

Os resíduos provenientes da Indústria da Construção Civil (ICC) podem ter 

nomenclaturas e definições distintas. Eles compõem uma significante parcela dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) produzidos nos Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) caracteriza os RSU como ”[...] qualquer material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas, cuja forma final é sólida ou semissólida e 

possuem características que inviabilizam o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d‟água” (BRASIL, 2010). 

Já a NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos sólidos em: i) perigosos (Classe 

I), ii) não perigosos não inertes (Classe II A) e iii) não perigosos inertes (Classe II B); sendo 

que os RCD são normalmente classificados como Classe II B. A norma define esta última 

classe como: 

“[...] quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, 

segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor[...]” (ABNT, 2004). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio de sua resolução nº 

307, define os RCD como os resíduos “[...] provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais” 

(CONAMA, 2002). 

Muito embora as propriedades físicas sejam importantes para a sua classificação, a 

composição química e a capacidade de provocar lixiviação de um resíduo são de suma 

importância numa perspectiva ambiental, uma vez que esse material pode afetar o solo e 

fontes de água potáveis, trazendo consequências à saúde humana por exposição indireta 

(BUTERA, CHRISTENSE; ASTRUP, 2014). Logo, quando os RCD são contaminados com 
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elementos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos e outros derivados, eles podem mudar 

de classificação. Passando, assim, da Classe II B para Classe I ou II A e devem, diante disso, 

serem tratados de acordo com a nova classificação. 

Neste contexto, deve-se ressaltar que, segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a responsabilidade sobre os resíduos gerados deve ser compartilhada por 

todos os elementos constituintes da sua cadeia produtiva, sendo estes os fabricantes, os 

consumidores e o poder público. 

2.1.1. Geração 

Por participar como uma protagonista em qualquer economia em desenvolvimento, a 

ICC é altamente influenciada pela economia onde ela está inserida. Ela possui como 

característica típica, no território nacional, o tradicionalismo dos agentes integrantes, sendo 

muitas vezes mais valorizadas as práticas antigas às inovações. Logo, é possível afirmar que a 

ICC brasileira não vê grandes investimentos em tecnologias que permitam a redução da 

geração de resíduos por meio da utilização dos recursos mais eficiente ou da reciclagem de 

tais resíduos nos próprios meios construtivos. 

Não somente as etapas executivas da construção civil são responsáveis pela geração de 

significantes volumes de RCD, mas todas as etapas de uma obra estão atreladas a esse 

problema. Projetos não compatibilizados ou inexequíveis são exemplos clássicos de 

desperdício de recursos matérias, que poderia ser evitado com uma maior preocupação em 

aplicações de tecnologias mais modernas e eficientes nesses processos (BLUMENSCHEIN, 

2004). 

Tendo em mente essa característica da ICC brasileira, a mesma é apontada como a 

responsável por grande parte da produção dos resíduos sólidos urbano, onde a massa total de 

resíduos sólidos produzidos nos centros urbanos de médio e grande portes varia entre 41% a 

70% (PINTO, 1999). Isso evidencia que os problemas provenientes do manejo de RSU estão 

intimamente ligados com os de RCD. 

A ineficiência dos órgãos gestores e as suas políticas públicas e a negligência dos 

geradores quanto à destinação dos resíduos geram uma série de impactos ambientais, tais 

como: i) local de proliferação de vetores de doenças, ii) degradação de áreas de manancial e 
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de proteção ambiental, iii) assoreamento de rios e córregos, iv) danos ao sistema de drenagem 

urbana, e v) poluição visual (SILVA; MALHEIROS; CAMPOS, 2013). 

2.1.2. Resíduo de Construção e Demolição Reciclado (RCD-R) 

A lei federal nº 12.305 formaliza a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, sendo ela: i) não geração, ii) redução, iii) reutilização, iv) reciclagem, v) 

tratamento dos resíduos sólidos e vi) disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Dessa forma, depois que passa dos estágios de tentar reduzir a geração de RCD, faz-se 

necessário pensar no seu reaproveitamento ou reciclagem. 

Para tanto, em 2004, ocorreu a publicação das primeiras normas técnicas da ABNT 

que tangem o assunto: 

• NBR 15112 / 2004: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

• NBR 15113 / 2004: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

• NBR 15114 / 2004: Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação; 

• NBR 15115 / 2004: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução 

de camadas de pavimentação – Procedimentos; e 

• NBR 15116 / 2004: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. 

Uma vez que não seja mais possível reaproveitar o resíduo da forma como ele se 

apresenta, a alternativa seguinte trata-se de aproveitar as matérias-primas que o constitui, 

reciclando-o. Logo, a reciclagem consiste em aproveitar os resíduos na fabricação de novos 

produtos. Sendo assim, os RCD podem ser beneficiados e assumir características que lhes 

permitem serem utilizados como matéria prima na fabricação de elementos ou como um 

material de construção. Como um exemplo desse processo, pode-se citar o caso de restos de 

materiais usados para o revestimento de alvenarias que são peneirados e utilizados como 

agregado miúdo na produção de argamassa. 
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Esse beneficiamento dos RCD consiste em efetuar os processos de triagem prévia, 

britagem e peneiramento, sendo que, graças a sua característica de ser inerte e já se apresentar 

disponível no local, a sua reciclagem faz-se economicamente atrativa já no local de geração. É 

possível citar como benefícios da utilização do RCD-R na construção civil: i) a economia de 

recursos naturais utilizados como matérias primas, ii) a minoração de custos causados pela 

disposição inadequada dos resíduos, e iii) a diminuição do impacto ambiental causado e, 

consequentemente, um valor agregado maior no produto final (MELO, 2016). 

2.2. GEOSSINTÉTICOS 

Os geossintéticos são elementos fabricados com matéria prima natural ou sintética, 

que possuem uma vasta utilização em obras geotécnicas devido ao seu leque de 

funcionalidades distintas. Seus principais tipos, definidos pela NBR 12.553 (ABNT, 2003), 

são: 

• Geogrelha – “Estrutura plana em forma de grelha constituída por elementos com 

função predominante de resistência à tração”. Podendo ser divididos em „unidirecional‟ ou 

„bidirecional‟ dependendo da orientação da resistência à tração, e tem sua utilização destacada 

no reforço de solos granulares. 

• Geomalha – “Estrutura plana, constituída de forma a apresentar grande volume de 

vazios”. Muito aplicada em obras de drenagem atuando como dreno. 

• Geomembrana – “Manta ou membrana impermeável”. Empregada como elemento 

para impermeabilização e separação, a geomembrana é muito utilizada para evitar que 

elementos nocivos contaminem o solo. 

• Geotêxtil – “Produto têxtil permeável”. Recebe também o nome de „manta geotêxtil‟, 

e tem como variáveis o seu polímero constituinte e a disposição das suas fibras e filamentos. 

• Geocomposto – Produto formado pela associação de dois ou mais tipos de 

geossintéticos. 

A Tabela 1 apresenta um resumo das funções mais indicadas para cada categoria, 

destacando-se a versatilidade dos materiais geotêxtis. 



Estudo da resistência ao cisalhamento da interface resíduo... 18 

   

   
C.S.Campos 

Tabela 1 - Funções dos tipos de geossintéticos em obras geotécnicas (BUENO e LOTTI, 2015). 

 

2.3. GEOTÊXTIL 

Segundo a NBR 12.553 (ABNT, 2003), os materiais geotêxteis podem ser divididos 

em duas categorias principais dependendo da organização das suas fibras: i) os tecidos e ii) os 

não-tecidos. Segundo a norma, os primeiros são definidos como “[...] material oriundo do 

entrelaçamento de fios, filamentos, laminetes (fitas) ou outros componentes, segundo direções 

preferencias, denominadas trama e urdume”; já o segundo é caracterizado como “[...] material 

composto por fibras ou filamentos, orientados ou distribuídos aleatoriamente, os quais são 

interligados por processos mecânicos, térmicos e/ou químicos”.As Figura  1 e Figura  2 

apresentam os geotêxtis tecido – multifilamentos (1a) e laminetes (1b) – e os não-tecidos – 

agulhados (2a) e termoligados (2b) respectivamente.  
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Figura  1 - Geotêxtis tecidos (ampliação de 8x) (a) multifilamentos (b) laminetes (BHATIA e SMITH, 1996 

apud COSTA, 1999). 

 

Figura  2 - Estruturas não-tecidas (a) agulhada (b) termoligada (MARK et al., 1986 apud COSTA, 1999). 

2.4 RCD-R E GEOTÊXTIL 

Segundo Yoo (2010), o reforço do solo com a utilização de materiais geossintéticos 

vem sendo utilizado, especialmente em obras de muros de contenção, com sucesso na maioria 

dos casos por mais de 30 anos. Ainda segundo o autor, a aplicação dos materiais 

geossintéticos na geotecnia vem crescendo cada vez mais. No entanto, o mecanismo de 
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interação geossintético-solo não é ainda completamente conhecido, fazendo com que a análise 

teórica não seja tão avançada quanto a sua aplicação. 

Reforçar o solo por meio de inclusão de elementos consiste na disposição de um outro 

material de forma que a sua interação com o solo causará uma redistribuição de tensões, 

dificultando a ruptura compósito. Destacam-se como bons exemplos de obras geotécnicas que 

utilizam desta técnica para um melhor desempenho: i) aterros, ii) muros de contenção, iii) 

fundações e iv) base de pavimentos. 

A   

Figura  3 ilustra quatro tipos de solicitação do elemento de reforço, as quais ocorrem 

em função das condições de carregamento a qual o conjunto é submetido. Cada uma possui 

mecanismos específicos de interação entre o solo e o reforço, que é determinado pela 

movimentação relativa dos dois materiais, sendo possivel reproduzi-los em ensaios 

laboratoriais distintos (PALMEIRA, 2009): 
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Figura  3 – Possíveis rupturas de um solo reforçado (PALMEIRA, 2009). 

Região A: ocorre um deslizamento de massa de solo sobre a superfície do reforço. O 

ensaio que melhor representa a situação é o de cisalhamento direto sobre a interface do solo-

reforço. 

Região B: ambos o solo e o reforço sofrem deformação lateral; sendo assim, o ensaio 

de tração confinada torna-se o mais adequado para representar esse comportamento. 

Região C: é quando o plano de ruptura atravessa tanto o solo quanto o reforço; sendo 

assim, o ensaio de cisalhamento direto com o reforço inclinado é o mais indicado. 

Região D: apenas o reforço é tracionado no solo, exigindo, assim, um ensaio de 

arrancamento para melhor representá-lo. 

Segundo Guido (1986), o geotêxtil deve ser utilizado como reforço com o intuito de 

que o seu atrito desenvolvido na interface com o solo evite a falha por escorregamento. 

Segundo Palmeira (1987), para analisar a interação do reforço nessa interface, são 

empregados os parâmetros de interface em termos de tensões totais apresentados nas 

Equações 2.1 e 2.2.  

f = δ/ ϕ                       (2.1)  

Onde: 

f = Coeficiente de aderência. 
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δ = Ângulo de atrito de interface solo-reforço. 

ϕ = Ângulo de atrito interno do solo. 

λ = a/c                        (2.2) 

Onde: 

λ = Coeficiente de adesão. 

a = Adesão do solo-reforço. 

c = Intercepto de coesão do solo. 

Melo (2016) ensaiou diferentes configurações de interface RCD-R-Gtnt. Prevendo 

uma ruptura da região “A”, foram realizados ensaios de cisalhamento direto com o plano de 

ruptura na interface do reforço, como demonstrado na Figura  4. Foram realizados ensaios nos 

compósitos variando: i) a presença do reforço, ii) a variação da velocidade de ensaio (0,31 e 

0,91 mm/min) e iii) a adição de material cerâmico aos resíduos.  

 

Figura  4 – Base rígida de madeira para o ensaio de cisalhamento direto. Onde: (a) amostra de geotêxtil não 

tecido; (b) face superior coberta com lixa ferro nº40; (c) face superior com os parafusos instalados; (d) vista 

superior do geotêxtil não tecido instalado na base; (e) vista inferior do geotêxtil não tecido instalado na base 

(MELO e SANTOS, 2014). 

Em sua análise, Melo (2016) observou que a alteração da velocidade do ensaio de 

cisalhamento direto alterou os valores dos parâmetros de resistência, porém nenhuma 

correlação entre os dois fatores ficou evidente. Além do fato de que, quando comparadas, as 

alterações de resistência causadas pela variação da velocidade de cisalhamento são muito 

inferiores às alterações causadas pela mudança da composição dos resíduos. Observou-se 



Estudo da resistência ao cisalhamento da interface resíduo... 23 

   

   
C.S.Campos 

também que a adição do material cerâmico ao RCD propiciou uma melhora nos parâmetros de 

resistência e uma boa interação com o elemento de reforço. 

A Tabela 2 apresenta os valores médios dos parâmetros de resistência de cada ensaio 

realizado por Melo (2016), sendo que as amostras “C” são as compostas pela mistura de 

RCD-R com a adição do material cerâmico coletado e as amostras “A” não têm essa adição. É 

possível observar que desvios padrão máximos dos ângulos de atrito foram de 2,32º e 1,57º 

para configuração sem GTnt e com GTnt, respectivamente. Observando-se, assim, que a 

adição do reforço apresentou baixa variabilidade. Já o parâmetro de intercepto de coesão 

apresentou uma maior variabilidade, ao se verificar um desvio padrão de 3,40 kPa. No 

entanto, esta variabilidade se relaciona de forma mais clara com a presença/ausência de 

elemento de reforço e não com a variação da velocidade de ensaio. 
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Tabela 2 - Resumo da variabilidade dos parâmetros de resistência para cada configuração de ensaio (MELO, 

2016 – Modificado pelo autor) 

Amostra 
Velocidade 

(mm/min) 
Gtnt 

φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

A 0,31 Não 40,73 0,42 0,11 0,16 

A 0,31 Sim 36,92 1,57 0,00 0,00 

A 0,91 Não 40,39 0,47 4,08 2,34 

A 0,91 Sim 35,16 0,38 0,00 0,00 

C 0,31 Não 42,16 2,32 10,86 3,40 

C 0,31 Sim 37,12 1,53 2,28 1,64 

C 0,91 Não 41,75 1,94 12,11 5,51 

C 0,91 Sim 37,09 0,87 0,00 0,00 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 RCD-R 

Para a realização deste estudo, foi determinada a utilização de RCD-R classificado pela 

usina de reciclagem como „areia reciclada sem argila‟. As coletas das amostras de RCD-R foram 

realizadas, pela Engenheira Manuela Rocha, numa usina de reciclagem de RCD localizada em 

Aparecida de Goiânia-GO. Os dados das coletas são apresentados na Tabela 3.  

Tendo em vista que um dos objetivos do trabalho consiste em investigar a influência da 

presença de argamassa na resistência de interface do geotêxtil não tecido e RCD-R, foi coletada 

uma amostra de argamassa (ARGAM) proveniente de restos da aplicação desse material na obra 

do novo centro de aulas da UFG, localizado na região Oeste de Aparecida de Goiânia-GO (Figura  

5). 

Tabela 3 – Plano de coleta das amostras de RCD-R e argamassa. 

Amostra Data Quantidade (kg) 

RCD-R 1 04/10/2016 120 

RCD-R 2 18/10/2016 120 

RCD-R 3 01/11/2016 120 

RCD-R 4 05/11/2016 120 

RCD-R 5 10/11/2016 120 

ARGAM 08/06/2017 180 
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Figura  5 - Resíduos coletados nas bases das paredes externas da obra. 

O RCD-R 1 foi peneirado (abertura 4,75 mm) e foi nomeada como amostra “R100A0”. Já 

a argamassa coletada foi peneirada (abertura 4,75 mm) em laboratório, e, posteriormente, 

misturada com amostras de RCD-R na proporção de 50% da massa – amostra nomeada R50A50 

–, a qual foi submetida aos mesmos processos de caracterização aplicados ao RCD-R.  

As amostras “R100A0” e “R50A50” foram caracterizadas no Laboratório de Solos da 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA), da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

seguindo as orientações das seguintes normas técnicas: 

• NBR 6457 (ABNT, 2016). Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e 

ensaios de caracterização; 

• NBR 7181 (ABNT, 2016) – Solo – Análise granulométrica; 

• NBR 6508 (ABNT, 2016) – Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação 

da massa específica; 

• NBR 7182 (ABNT, 2016) – Solo – Ensaio de compactação. 

Sendo que o ensaio de determinação de distribuição granulométrica foi realizado sem 

defloculante, uma vez que é um material usualmente não apresenta os seus grãos em formato de 
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torrões – característica típica de solos da região. Os ensaios de compactação foram realizados 

com energia de compactação normal e sem o reuso de amostras. Já as amostras dos ensaios de 

cisalhamento foram preparadas no equipamento divididas em 3 (três) camadas, compactadas 

estaticamente com um soquete, visando-se um grau de compactação de 95% (determinado em 

função massa e volume da amostra). 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados no Laboratório de Solos, do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, da Universidade de Brasília (UnB), uma vez que 

a caixa porta amostra permite a realização de ensaios na dimensão máximas de 100 mm x 100 

mm x 50 mm – semelhantes às do equipamento empregado por Melo (2016). Atualmente, o 

Laboratório de Geotecnia da UFG não conta com esse equipamento. 

3.2. GEOSSINTÉTICO 

O material geossintético utilizado neste estudo foi do tipo geotêxtil não tecido de 

polipropileno, também utilizado por Melo (2016), cujas características são apresentadas na 

Tabela 4. Vale ressaltar que os geotêxteis não tecidos são os produtos geossintéticos mais 

versáteis. 

Tabela 4 – Caracterização do geotêxtil utilizado na pesquisa (Melo, 2016) – modificada pelo autor. 

Características Valor 

Resistência à tração na direção longitudinal (kN/m) 19 

Resistência à tração na direção transversal (kN/m) 21 

Rigidez à tração (kN/m) NI 

Deformação máxima na resistência nominal (%) * 70 

Transmissibilidade (m
2
/s) 1,5 E-5 

* = na direção longitudinal   

3.3 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

O método empregado na pesquisa baseou-se nos procedimentos explicitados na norma 

NBR 12957-1 – Geossintéticos – Determinação das características de atrito - Parte 1: Ensaio de 

cisalhamento direto (ABNT, 2013), para a obtenção de parâmetros de resistência das interfaces 
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referentes à adesão (α‟) e ângulo de atrito de interface (φ‟), adotando a configuração com base 

rígida rugosa (lixa tipo 40 colada à placa de aço). 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados com tensões normais totais iguais a 

50, 100 e 200 kPa e velocidades de 0,31 e 0,91 mm/min. O critério de parada dos ensaios adotado 

foi o deslocamento horizontal de 10 mm – deslocamento próximo ao máximo possível no 

equipamento. 

A realização dos ensaios com a interface resíduo/geossintético seguiu a execução dos 

seguintes passos: 

1 – Colagem do geossintético, com resina epoxi (Araldite) na borda superior da caixa inferior, 

deixando o geossintético apoiado sobre a base rígida com a lixa tipo 40; 

2 – Instalação da caixa superior e os parafusos; 

3 – Transferência das caixas para o equipamento; 

4 – Colocação da amostra de resíduo e compactação da amostra até um grau de compactação de 

95%) e aplicação da tensão normal de interesse; 

5 – Realização do ensaio; e 

6 – Retirada das amostras e limpeza do equipamento e as caixas.   

 

 

Figura  6 - Montagem do ensaio de cisalhamento com a presença do reforço. 

A descrição dos diversos ensaios com todos os cenários investigados está apresentada nas Tabela 

5 e 6. 
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Tabela 5 – Ensaios realizados utilizando a amostra “R100A0”. 

Amostra Velocidade (mm/min) Reforço Gtnt Ensaios 

R100A0 0,31 Não 1 a 3 

R100A0 0,91 Não 4 a 6 

R100A0 0,31 Sim 7 a 9 

R100A0 0,91 Sim 10 a 12 

 

Tabela 6 – Ensaios realizados utilizando a amostra “R50A50”. 

Amostra Velocidade (mm/min) Reforço Gtnt Ensaios 

R50A50 0,31 Não 13 a 15 

R50A50 0,91 Não 16 a 18 

R50A50 0,31 Sim 19 a 21 

R50A50 0,91 Sim 22 a 24 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

4.1. CARATERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS RCD-R 

As análises dos resultados dos ensaios usualmente empregados para a caracterização 

geotécnica revelaram que as amostras R100A0 e R50A50 apresentaram valores bastante 

semelhantes aos observados para solos. Verificou-se que a adição de argamassa – para a 

composição da amostra R50A50 – modificou o peso específico seco máximo (γd), com a redução 

do valor desse parâmetro, e a umidade ótima (wot), com o aumento desta. A Tabela 7 apresenta os 

valores obtidos com a caracterização geotécnica das amostras. 

Tabela 7 – Resultados da caracterização das amostras de RCD-R 

Parâmetro / Amostras R100A0 R50A50 

Massa específico dos grãos (g/cm3) 2,71 2,65 

γd max. (g/cm3) 1,77 1,51 

Umidade ótima (%) 17,4 22,0 

 

A análise das curvas granulométricas dos materiais (Figura  7) revelou que a amostra R100A0 

mostrou-se relativamente bem graduada com uma maior presença de grãos de areia grossa; por 

outro lado, a adição do resíduo de argamassa alterou a curva granulométrica deixando-a 

levemente mais bem graduada e com uma maior porcentagem de material da fração silte. Apesar 

dessa alteração, ambas as amostras podem ser classificadas como areias-siltosas. 
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Figura  7 - Curvas granulométricas das amostras ensaiadas. 

4.2. ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados conforme apresentado nas Tabela 5 e  

Tabela 6, sendo obtidas inicialmente curvas tensão cisalhante x deslocamento. A partir dos 

dados das tensões de pico, foram plotadas as envoltórias de resistência e obtidos os valores de 

ângulo de atrito e de intercepto de coesão para cada ensaio. Tendo em vista a grande quantidade 

de ensaios realizados, apenas os gráficos mais representativos são apresentados neste capitulo, 

sendo os demais mostrados nos Apêndices. 

A Tabela 8 apresenta um quadro resumo dos resultados de tensão de ruptura (τpico) e os 

deslocamentos horizontais (DH) onde ocorreram as rupturas dos ensaios de cisalhamento direto. 

Já na Tabela 9 são apresentados os resultados de ângulo de atrito do solo (φ) ou ângulo de atrito 

de interface solo-reforço (δ) e de intercepto de coesão (c) ou adesão solo-reforço (a) obtidos em 

todos os ensaios. É apresentado também o coeficiente de variação (CV), que é a razão do desvio 

padrão pela média. 
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Tabela 8 - Resumo dos resultados de tensão cisalhante e deslocamento horizontal obtidos nos ensaios 

Amostra GTnt 
Velocidade 

(mm/min) 

Tensão normal de ensaio (kPa)  

50 100 200 

τpico DH  τpico DH  τpico DH  

R100A0 Não 0,31 65,34 7,28 121,71 5,91 190,17 7,07 

R100A0 Não 0,91 67,60 5,86 129,99 6,58 214,29 6,57 

R100A0 Sim 0,31 40,85 7,80 86,89 8,41 147,29 7,41 

R100A0 Sim 0,91 43,53 7,95 82,99 7,81 140,44 8,66 

R50A50 Não 0,31 84,51 3,35 136,00 4,52 223,35 7,43 

R50A50 Não 0,91 71,32 5,22 120,53 8,05 179,54 7,39 

R50A50 Sim 0,31 45,34 7,37 80,09 7,42 130,09 7,62 

R50A50 Sim 0,91 46,27 8,30 79,07 9,22 124,02 8,66 

 

Tabela 9 - Resumo dos resultados de ângulo de atrito e intercepto de coesão obtidos nos ensaios 

Amostra GTnt Velocidade 
φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Média CV(%) Média CV(%) 

R100A0 Não 0,31 38,85 9,31% 31,11 21,84% 

R100A0 Não 0,91 43,68 5,90% 25,45 27,44% 

R100A0 Sim 0,31 34,75 4,35% 10,65 17,38% 

R100A0 Sim 0,91 32,43 3,65% 14,81 31,29% 

R50A50 Não 0,31 42,27 10,31% 40,84 62,66% 

R50A50 Não 0,91 35,09 1,63% 41,81 19,39% 

R50A50 Sim 0,31 29,06 1,45% 20,34 17,18% 

R50A50 Sim 0,91 26,95 3,73% 23,79 6,27% 

4.2.1. Efeitos da adição de resíduo de argamassa 

Para que se obtenha uma ideia mais clara dos efeitos da adição de resíduo de argamassa, 

os ensaios foram agrupados de forma que não houvesse outras alterações em cada grupo que não 

fosse a adição ou não de tal resíduo. A Tabela 10 apresenta os resultados pertinentes à análise do 

efeito da adição de 50% de resíduo de argamassa na amostra ensaiada. 
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Tabela 10 - Resultados da adição de resíduo de argamassa 

Amostra Velocidade GTnt 
φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Média CV(%) Média CV(%) 

R100A0 0,31 Não 38,85 9,31% 31,11 21,84% 

R50A50 0,31 Não 42,27 10,31% 40,84 62,66% 

R100A0 0,91 Não 43,68 5,90% 25,45 27,44% 

R50A50 0,91 Não 35,09 1,63% 41,81 19,39% 

R100A0 0,31 Sim 34,75 4,35% 10,65 17,38% 

R50A50 0,31 Sim 29,06 1,45% 20,34 17,18% 

R100A0 0,91 Sim 32,43 3,65% 14,81 31,29% 

R50A50 0,91 Sim 26,95 3,73% 23,79 6,27% 

 

Agrupando os efeitos observados nos resultados na Tabela 10, é possível verificar qual foi 

o efeito em cada cenário, de aumento ou redução, e o valor desta variação. A Tabela 11 foi 

montada analisando os resultados partindo da situação inicial de RCD-R puro (R100A0) para a 

situação de resíduo já misturado (R50A50), com o fim de comparar a variação obtida ao 

coeficiente de variação da situação inicial.  

Tabela 11 – Efeitos da adição de resíduo de argamassa na amostra* 

Presença de Gtnt Não Sim 

Velocidade de ensaio 0,31 0,91 0,31 0,91 

Ângulo de Atrito (º) ↑(8,79%) ↓(-19,67%) ↓(-16,38%) ↓(-16,91%) 

Coesão** média (kPa) ↑(31,29%) ↑(64,33%) ↑(90,93%) ↑(60,63%) 

Observações: (*) Análise partindo da amostra R100A0 para a amostra R50A50, ou seja, adição 

de argamassa; (**) Intercepto de coesão. 

Legenda: 

↑ = Causa o aumento da variável 

↓ = Causa a diminuição da variável 

 

Observou-se que a variação do ângulo de atrito ocorreu de forma inconclusiva quando não 

há a presença de reforço, uma vez que com a velocidade mais baixa de ensaio há um incremento 

nos valores de 8,79%, sendo esta variação mais baixa do que o coeficiente de variação da 

situação inicial (9,31%), enquanto que no cenário com a velocidade aumentada há um decréscimo 

de 19,67%. Diferentemente, os cenários com a presença do reforço apresentam ambos um 

decréscimo muito similar e superiores aos respectivos coeficientes de variação.  
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  Analisando-se os resultados da granulometria, observa-se que a adição de resíduo de 

argamassa no resíduo gerou uma amostra mais bem graduada e com um maior teor de finos, 

como apresentado na Figura  7. Verificou-se, apesar da argamassa não ter uma característica 

coesiva, uma significativa melhora no intercepto de coesão foi observada em todos os cenários 

analisados, chegando a aumentar em média 90,93% no cenário com a presença do reforço 

ensaiado em velocidade 0,31 mm/min. Exemplifica-se este efeito de acréscimo de intercepto de 

coesão proveniente da mudança de composição da amostra quando se comparam as Figura  8 e 

Figura  9.  

 

Figura  8 - Envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 0,91mm/min. (Ensaios 6 e 

12) 
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Figura  9 - Envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 0,91mm/min. (Ensaios 17 

e 23)  

A análise das modificações nos resultados de tensão de pico revelou uma variação na 

tensão de ruptura dos ensaios; no entanto, não é possível se obter uma correlação clara, uma vez 

que aumentou em algumas situações e diminuiu em outras.  

4.2.2. Efeitos da variação da velocidade do ensaio de cisalhamento 

 A Tabela 12 apresenta os resultados pertinentes aos ensaios com variação da velocidade 

de cisalhamento, sendo comparadas as velocidades de 0,31 (lenta) e 0,91 (rápida) mm/min.  

Tabela 12 - Resultados da variação de velocidade de ensaio 

Amostra Velocidade GTnt 
φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Média CV(%) Média CV(%) 

R100A0 0,31 Não 38,85 9,31% 31,11 21,84% 

R100A0 0,91 Não 43,68 5,90% 25,45 27,44% 

R100A0 0,31 Sim 34,75 4,35% 10,65 17,38% 

R100A0 0,91 Sim 32,43 3,65% 14,81 31,29% 

R50A50 0,31 Não 42,27 10,31% 40,84 62,66% 

R50A50 0,91 Não 35,09 1,63% 41,81 19,39% 

R50A50 0,31 Sim 29,06 1,45% 20,34 17,18% 

R50A50 0,91 Sim 26,95 3,73% 23,79 6,27% 
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A Tabela 13 traz um resumo dos efeitos causados nos diferentes cenários de ensaio pelo 

aumento de velocidade de realização dos mesmos. 

Tabela 13 - Efeitos da variação de velocidade de ensaio* 

Amostra R100A0 R50A50 

Presença de Gtnt Não Sim Não Sim 

Ângulo de Atrito (º) ↑(12,44%) ↓(-6,68%) ↓(-16,97%) ↓(-7,27%) 

Coesão média (kPa) ↓(-18,20%) ↑(39,04%) ↑(2,39%) ↑(16,97%) 

Observações: *Análise partindo da velocidade de 0,31 para 0,91 mm/min; (**) Intercepto de 

coesão. 

Legenda: 

↑ = Causa o aumento da variável 

↓ = Causa a diminuição da variável 

 

Observou-se que a variação do ângulo de atrito ocorreu de forma inconclusiva quando se 

trata da amostra de RCD-R puro, uma vez que com a presença do reforço há uma queda nos 

valores de 6,68%, enquanto que no cenário sem ele, o reforço, há um acréscimo de 12,44%. 

Diferentemente, os cenários com a presença de resíduo de argamassa na composição da amostra 

apresentam ambos um decréscimo. Faz-se importante ressaltar também que todas as variações de 

valores de ângulo de atrito são maiores que os seus respectivos CVs iniciais. 

Quando analisados os resultados de intercepto de coesão, observa-se que a variação da 

velocidade de ensaio causou um pequeno acréscimo nos valores de amostra R50A50. No entanto, 

essa não é uma alteração muito expressiva se comparado aos coeficientes de variação, podendo 

assim ser apenas uma variação do próprio resíduo. Por outro lado, nos cenários de R100A0 

ensaiados há uma divergência nos resultado, uma vez que há um aumento de 39,04% quando há a 

presença do Gtnt e uma diminuição de 18,20% (inferior ao CV inicial de 21,84%) quando não há. 

A análise das tensões de ruptura demonstrou ser possível observar que há uma variação, 

no entanto, não foi possível obter uma correlação clara além do fato de que essas variações foram 

de pequena ordem Já quanto ao momento dessa ruptura, a mudança de velocidade causou uma 

ruptura mais rápida em amostras de RCD-R sem adição de argamassa e um retardo na ruptura das 

amostras com adição. No entanto, pode-se destacar que essa variação ocorreu de forma bem 

discreta, como evidenciado comparando-se as Figura  10 e Figura  11. 
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Figura  10 - Ensaio 9 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, com reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 

 

Figura  11 - Ensaio 11 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 



Estudo da resistência ao cisalhamento da interface resíduo... 38 

   

   
C.S.Campos 

4.2.3. Efeitos da presença do reforço no ensaio de cisalhamento 

Os resultados referentes à presença do reforço geossintético estão apresentados na Tabela 14 e o 

resumo dos seus efeitos está presente na Tabela 15.  

Tabela 14 - Resultados da adição do reforço de Gtnt 

Amostra Velocidade GTnt 
φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Média CV(%) Média CV(%) 

R100A0 0,31 Não 38,85 9,31% 31,11 21,84% 

R100A0 0,31 Sim 34,75 4,35% 10,65 17,38% 

R100A0 0,91 Não 43,68 5,90% 25,45 27,44% 

R100A0 0,91 Sim 32,43 3,65% 14,81 31,29% 

R50A50 0,31 Não 42,27 10,31% 40,84 62,66% 

R50A50 0,31 Sim 29,06 1,45% 20,34 17,18% 

R50A50 0,91 Não 35,09 1,63% 41,81 19,39% 

R50A50 0,91 Sim 26,95 3,73% 23,79 6,27% 

 

Tabela 15 - Efeitos da adição do reforço de Gtnt* 

Amostra R100A0 R50A50 

Velocidade de ensaio 0,31 0,91 0,31 0,91 

Ângulo de Atrito (º) ↓(-10,55%) ↓(-25,76%) ↓(-31,25%) ↓(-23,21%) 

Coesão** média (kPa) ↓(-65,75%) ↓(-41,79%) ↓(-50,19%) ↓(-43,1%) 

Observações: (*) Análise partindo da situação natural para a situação de ensaio reforçado; (**) 

Intercepto de coesão. 

Legenda: 

↑ = Causa o aumento da variável 

↓ = Causa a diminuição da variável 

 

Os resultados demonstraram que a presença reforço diminuiu os valores obtidos de ângulo 

de atrito com variações bem superiores aos CVs iniciais, como por exemplo o cenário de amostra 

R50A50 ensaiada na velocidade de 0,91 que apresenta um decréscimo de 23,21% e um 

coeficiente de variação inicial de 1,63%. Seguindo a mesma lógica, o intercepto de coesão é 

reduzido em todos os cenários quando há a presença do reforço. Essa redução, no entanto, se dá 

de forma drástica, sendo que o cenário menos afetado (amostra R100A0 com velocidade de 0,91 
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mm/min) apresenta uma redução de 41,79%. A Figura 12 exemplifica bem os efeitos aqui 

descritos. 

 

Figura 12 - Envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 0,31mm/min. (Ensaios 1 

e 7) 

Como observado na Tabela 15, a presença do reforço causou, claramente, uma redução nos 

valores de tensão de pico em todos os cenários analisados. É possível afirmar também, que a 

presença do reforço contribuiu para uma ruptura em um maior deslocamento horizontal em todos 

os quadros. Esses efeitos podem ser verificados comparando os resultados presentes nas Figura  

13 e Figura  14 por exemplo. 
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Figura  13 - Ensaio 1 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 

 

Figura  14 - Ensaio 7 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, com reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 
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Com relação ao deslocamento vertical, que indica a variação de volume, observou-se que os 

corpos de prova com a presença de reforço apresentam, inicialmente, uma redução de volume 

seguida de um aumento durante a ruptura (Figura  15). Comportamento este semelhante aos 

ensaios em areias compactadas. No entanto, os ensaios em amostras sem reforço, curiosamente, 

apresentaram comportamento semelhante às areias fofas, pois apresentaram apenas uma redução 

do seu volume (Figura  16). Deve-se ressaltar que os deslocamentos positivos dos gráficos são 

referentes ao deslocamento do sensor, logo significam uma diminuição do volume. 

 

Figura  15 - Deslocamento vertical por deslocamento horizontal - Amostra R100A0, com reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min (Ensaios 7, 8 e 9) 
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Figura  16 - Deslocamento vertical por deslocamento horizontal - Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min (Ensaios 1, 2 e 3). 

4.3. ANÁLISE FINAL 

De modo a apresentar de maneira concisa as análises realizadas neste trabalho, a Tabela 16 

mostra um resumo das correlações entre as variáveis e os resultados obtidos. 

Tabela 16 - Correlações entre as variáveis analisadas e os resultados obtidos. 

Variável 
φ ou δ (°) c ou a (kPa) 

Sem Gtnt Com Gtnt Sem Gtnt Com Gtnt 

Presença de resíduo de argamassa X ↓ ↑ ↑ 

  R100A0 R50A50 R100A0 R50A50 

Aumento da velocidade de ensaio X ↓ X ↑ 

  R100A0 R50A50 R100A0 R50A50 

Presença do Gtnt ↓ ↓ ↓ ↓ 

Legenda: 
    

↑ = Causa o aumento da variável 
   

↓ = Causa a diminuição da variável 
   

X = Correlação não encontrada 
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Os resultados mostraram que a adição de resíduo de argamassa reduz um pouco o ângulo 

de atrito na situação reforçada e não há um comportamento conclusivo para a situação sem 

reforço. No entanto, isso não prejudicaria uma possível obra geotécnica com a utilização de 

RCD-R (tanto reforçado quanto não reforçado), uma vez que as variações não foram tão altas e 

observou-se uma melhora nos resultados de intercepto de coesão obtidos. Demonstrando, assim, 

ser uma solução viável para a aplicação do material reciclado. Já a variação da velocidade de 

ensaio não afetou de forma significativa os resultados obtidos para a situação de resíduo puro, 

mas diminuiu o atrito e aumentou o intercepto de coesão do compósito reforçado. 

 Por fim, pode-se afirmar que a presença do reforço de Gtnt promoveu um decréscimo nos 

valores de resistência da amostra em todos os ensaios, indicando, assim, uma constatação que não 

deve ser ignorada na sua utilização. Entretanto, observou-se que a utilização do Gtnt apresentou 

um cenário de ruptura menos abrupta, causando, assim, um possível cenário de ruptura mais 

seguro. Sendo assim, a alternativa da presença do reforço se faz plausível para substituir sistemas 

sem reforço, porém o engenheiro projetista deve ter em mente que esta alternativa é um pouco 

menos resistente. 

 

4.4. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM OS 

ENCONTRADOS NA LITERATURA 

Comparando-se os valores observados neste estudo com os obtidos por Melo (2016), verificou-se 

que, para as amostras contendo 100% de areia cinza, apresentados pela Figura 17, os ângulos de 

atrito mostram-se bem semelhantes, mostrando, assim, um grande atrativo da utilização desse 

RCD-R em obras geotécnicas. Essa observação apresenta-se interessante, uma vez que os 

resíduos foram beneficiados em usinas de reciclagem de diferentes estados (Goiás e 

Pernambuco), o que demonstra uma baixa variabilidade dos parâmetros considerados em um 

projeto geotécnico, não importando o fator local nas considerações do material.  
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Figura 17 - Resultados de ensaios realizados contendo 100% de RCD-R. 

 

Por fim, a Figura 18 traz os resultados dos ensaios que contém adição de materiais 

diferentes na amostra, resíduo de argamassa (R50A50) e de cerâmica (“C”) respectivamente. 

Observou-se que o reforço diminui o ângulo de atrito em ambas as situações, no entanto, há uma 

menor variação nos ensaios com presença de resíduos de cerâmica em comparação com os que 

tiveram adição de argamassa. Sendo assim, o reforço é menos prejudicial à resistência final em 

resíduos de maior teor de cerâmica. Contudo, não se deve descartar a utilização de resíduos de 

argamassa, isso significa apenas que tal característica deve ser levada em conta pelo projetista na 

hora da definição do material a ser utilizado em obras geotécnicas. 
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Figura 18 - Resultados de ensaios realizados contendo adições ao RCD-R 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÃO 

Tendo em vista os resultados e as análises realizadas, conclui-se que os RCD-R 

investigados apresentam uma baixa variabilidade dos parâmetros geotécnicos, o que pode ser 

explicado como um resultado de um processo de reciclagem padronizado. A adição do resíduo de 

argamassa comprometeu um pouco os parâmetros de resistência ao cisalhamento, no entanto, não 

inviabiliza o uso do compósito e se mostra de forma clara a necessidade de investigações futuras 

para a adição de diferentes materiais na composição do resíduo. Pode-se afirmar ainda que esta 

adição propiciou uma melhora no intercepto de coesão das amostras.  

A variação da velocidade de ensaio afetou os parâmetros analisados, sem, no entanto, os 

comprometer de forma expressiva. Ela, a variação da velocidade, pode ainda ser empregada 

buscando um melhor entendimento com comportamento do compósito. Já a adição do reforço 

mostrou-se uma alternativa interessante, uma vez que ele torna a ruptura do ensaio menos 

abrupta, prejudicando, porém, a resistência máxima. No entanto este não é um fator que 

impossibilite a sua utilização, mas sim algo que deve ser considerado no processo de elaboração 

de projetos geotécnicos. 

Os valores dos parâmetros de resistência ao cisalhamento analisados neste estudo 

confirmam ainda mais os obtidos na literatura ao demonstrar um potencial de substituição de 

materiais arenosos pelo RCD-R em obras geotécnicas. Tendo, inclusive, um bom comportamento 

quando associado ao geotêxtil não tecido, atuando assim em obras que necessitam de solo 

reforçado. 

Estudos como o realizado comprovam o quanto é fundamental buscar entender melhor a 

mecânica dos resíduos. De forma a contribuir para a continuação da elaboração de pesquisas 

sobre o tema, recomenda-se para trabalhos futuros:  
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 Caracteriza os parâmetros de argamassa, do modo a contribuir para o entendimento da 

influência de cada um dos parâmetros analisados; 

 Realizar ensaios de cisalhamento direto com diferentes resíduos, e em diferentes 

concentrações, sendo misturado com RCD-R;  

 Investigar a influência da presença de água na execução do ensaio, realizando ensaios de 

cisalhamento direto em condição inundada e/ou após período de cura.  
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APÊNDICE I – TENSÕES CISALHANTES X DESLOCAMENTO 

 

Figura  19 - Ensaio 2 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 
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Figura  20 - Ensaio 3 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 

 

Figura  21 - Ensaio 4 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,91mm/min. 
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Figura  22 - Ensaio 5 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,91mm/min. 

 

Figura  23 - Ensaio 6 - Curvas tensão cisalhante x deslocamento da Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade 

de 0,91mm/min. 
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Figura  24 - Ensaio 8 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, com reforço e com velocidade 

de 0,31mm/min. 

 

Figura  25 - Ensaio 10 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R100A0, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 
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Figura  26 - Ensaio 12 - Curvas tensão cisalhante x deslocamento da Amostra R100A0, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min  

 

Figura  27 - Ensaio 13 - Curvas tensão cisalhante x deslocamento da Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 
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Figura  28 - Ensaio 14 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 

 

Figura  29 - Ensaio 15 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 
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Figura  30 - Ensaio 16 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 

 

Figura  31 - Ensaio 17 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 
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Figura  32 - Ensaio 18 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, sem reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 

 

Figura  33 - Ensaio 19 - Curvas tensão cisalhante x deslocamento da  Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 
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Figura  34 - Ensaio 20 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 

 

Figura  35 - Ensaio 21 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,31mm/min. 
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Figura  36 - Ensaio 22 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 

 

Figura  37 - Ensaio 23 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 
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Figura  38 - Ensaio 24 - Curvas Tensão cisalhante x Deslocamento – Amostra R50A50, com reforço e com 

velocidade de 0,91mm/min. 
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APÊNDICE II – ÂNGULOS DE ATRITO 

 

Figura  39 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 

0,31mm/min. (Ensaios 2 e 8) 

 

Figura  40 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 

0,31mm/min. (Ensaios 3 e 9) 
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Figura  41 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 

0,91mm/min. (Ensaios 4 e 10) 

 

Figura  42 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R100A0 com velocidade de ensaio igual a 

0,91mm/min. (Ensaios 5 e 11) 
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Figura  43 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 

0,31mm/min. (Ensaios 13 e 19) 

 

Figura  44 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 

0,31mm/min. (Ensaios 14 e 20) 
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Figura  45 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 

0,31mm/min. (Ensaios 15 e 21) 

 

Figura  46 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 

0,91mm/min. (Ensaios 16 e 22) 
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Figura  47 - Análise comparativa das envoltórias de resistência – amostra R50A50 com velocidade de ensaio igual a 

0,91mm/min. (Ensaios 18 e 24) 
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APÊNDICE III – DESLOCAMENTOS VERTICAIS X 

DESLOCAMENTO HORIZONTAL 

 

Figura  48 - Deslocamento horizontal - Amostra R100A0, sem reforço e com velocidade de 0,91mm/min (Ensaios 4, 

5 e 6). 
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Figura  49 - deslocamento horizontal - Amostra R100A0, com reforço e com velocidade de 0,91mm/min (Ensaios 

10, 11 e 12). 

 

Figura  50 - Deslocamento horizontal - Amostra R50A50, sem reforço e com velocidade de 0,91mm/min (Ensaios 

13, 14 e 15). 
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Figura  51 - Deslocamento horizontal - Amostra R50A50, sem reforço e sem velocidade de 0,91mm/min (Ensaios 

16, 17 e 18). 

 

Figura  52 - Deslocamento horizontal - Amostra R50A50, com reforço e com velocidade de 0,31mm/min (Ensaios 

19, 20 e 21) 
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Figura  53 - Deslocamento horizontal - Amostra R50A50, com reforço e com velocidade de 0,91mm/min (Ensaios 

22, 23 e 24) 


