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RESUMO
Este trabalho visa contribuir com a avaliação de agregados reciclados para uso em pavimentação, par/cularmente em reaterro de valas, possibilitando, assim, o reaproveitamento de materiais e buscando a melhoria da qualidade do pavimento reparado. Geralmente as especiﬁcações acerca do assunto indicam somente uma caracterização 5sica
básica dos materiais neste /po de aplicação, deixando uma lacuna quanto ao seu comportamento mecânico. Para contribuir neste âmbito, o principal obje/vo desta pesquisa
é analisar o comportamento mecânico de agregados reciclados de resíduo de construção e demolição (RCD) e de reclaimed asphalt pavement (RAP) em laboratório. O RCD
foi avaliado com e sem adição de cimento Portland, enquanto o RAP foi estudado na
forma de mistura reciclada a frio com espuma de asfalto. Foi analisado o comportamento mecânico por meio de ensaios de módulo de resiliência e deformação permanente, sob carga repe/da, além das evoluções de deformação permanente segundo a
teoria do Shakedown. Adicionalmente, os resultados ob/dos permi/ram a proposição
de seções-/po com estes materiais reciclados em reaterro de valas. Os resultados mostram, de maneira geral, que o RCD estabilizado com cimento e o RAP podem ser aplicados como material de preenchimento de valas em diferentes /pos de tráfego, segundo
as condições propostas.
ABSTRACT
This work aims to contribute to the evalua/on of recycled aggregates for pavements,
par/cularly in trench backﬁlling, thus enabling the reuse of materials and improving the
quality of the pavement repaired. Generally, the speciﬁca/ons on this subject indicate
only basic physical characteriza/on of the materials in this type of applica/on, leaving a
gap in their mechanical behavior. To contribute to this ﬁeld, the main objec/ve of this
research is to analyze the mechanical behavior of recycled construc/on and demoli/on
waste (RCD) and reclaimed asphalt pavement (RAP) aggregates in the laboratory. RCD
was evaluated with and without Portland cement, while RAP was studied as a cold recycled asphalt foam mix. The mechanical behavior was analyzed through resilient modulus
and permanent deforma/on tests under repeated load, as well as permanent deforma/on evolu/ons according to the Shakedown theory. Addi/onally, the results obtained
allowed the proposi/on of some pavement sec/ons using these recycled materials in
the trench backﬁlling. The results show, in general, that RCD with Portland cement and
RAP can be applied as trench backﬁlling materials in diﬀerent types of traﬃc,
considering the condi/ons of this study.
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1. INTRODUCÃO
A necessidade de intervençõ es em pavimentos urbanos pelas concessioná rias de saneamento
bá sico e por companhias que utilizam redes subterrâ neas para fornecimento de serviços (gá s,
energia, telefonia, ibra ó tica, dentre outras) requer escavaçõ es em forma de trincheiras para
reparar ou reinstalar novas tubulaçõ es e, posteriormente, aterrá -las.
As di iculdades encontradas no reaterro de valas geralmente se referem ao alı́vio de tensõ es
do solo durante a abertura da vala, esgotamento d’á gua, espaço estreito de execuçã o da compactaçã o e compactaçã o impró pria do material de preenchimento (Botelho, 1998; Ghataora et
al., 2006; Godoy e Vasconcellos, 2013). Essas acarretam, alé m de riscos de acidentes e reduçã o
operacional da via, defeitos no pavimento, tais como falhas nas bordas de maneira adjacente ao
corte da vala, buracos decorrentes de desagregaçã o da camada de revestimento, recalque devido a acomodaçõ es plá sticas e maior percolaçã o de á gua nos materiais constituintes da vala.
Alé m disso, as adversidades mais recorrentes neste tipo de serviço (em que muitas vezes é
utilizado o pró prio material escavado) estã o relacionadas à compactaçã o dos materiais de preenchimento, excesso de umidade na trincheira, natureza mineraló gica dos solos reutilizados e,
no caso do municı́pio de Sã o Paulo, os solos serem frequentemente de baixa capacidade de suporte e expansivos (SABESP, 2018).
Segundo o ranking de serviços em obras de reaterro de valas em pavimentos urbanos, as
companhias de á guas, gá s, eletricidade e de trâ nsito da cidade de Sã o Paulo foram noti icadas
vá rias vezes pela prefeitura municipal por apresentarem serviços com defeitos ou inacabadas.
Considerando ainda que a quantidade de serviços de reaterro é signi icativa, estes problemas
se tornam ainda mais evidentes. Para se ter uma ideia, no ano de 2017 a SABESP (Companhia
de Saneamento Bá sico do Estado de Sã o Paulo) realizou mais de 600 mil reposiçõ es de valas na
regiã o metropolitana da cidade de Sã o Paulo, tendo ainda que efetuar muitas recorreçõ es
(quase 10.000 serviços refeitos naquele ano) (SABESP, 2018).
A utilizaçã o de materiais alternativos de qualidade, com adequada capacidade de suporte
para esta inalidade pode ser uma alternativa para a melhoria da qualidade dos pavimentos reparados. Materiais como agregados reciclados de RCD e RAP vê m sendo empregados em obras
de pavimentaçã o, mas as especi icaçõ es normalmente requerem somente uma caracterizaçã o
fı́sica simpli icada dos materiais, nã o compreendendo ensaios de comportamento mecâ nico que
mostrariam sua condiçã o mais pró xima à de serviço.
Alé m do uso de materiais adequados no reaterro de valas, sua caracterizaçã o de comportamento mecâ nico ainda permite veri icaçõ es estruturais na estrutura do pavimento, sob uma
perspectiva mecanicista. O presente trabalho tem o objetivo apresentar um estudo laboratorial
de agregados reciclados de RCD (com e sem cimento) e de RAP (na forma de mistura reciclada
a frio com espuma de asfalto), do ponto de vista de comportamento mecâ nico, tendo em vista a
aplicaçã o destes materiais em reaterro de valas. Para tanto, foram realizados ensaios de mó dulo
de resiliê ncia e deformaçã o permanente, onde o primeiro permitiu uma aná lise mecanicista e,
consequentemente, a proposiçã o de seçõ es-tipo de estruturas de pavimentos com foco no reaterro de valas, enquanto o segundo permitiu compreender em detalhes a questã o da deformaçã o permanente, sob a ó tica da teoria do Shakedown. Pretende-se, assim, contribuir para o
maior entendimento do comportamento dos materiais reciclados analisados, indo alé m do que
as especi icaçõ es usualmente requerem (no caso uma caracterizaçã o fı́sica bá sica dos
materiais).
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2. REATERRO DE VALAS
As intervençõ es nos pavimentos urbanos concentram-se na abertura de valas para a instalaçã o
e manutençã o de tubos ou redes, seguida de restauraçã o do pró prio pavimento. As principais
causas de falhas na recomposiçã o das valas se dã o quanto a: (i) mé todos de construçã o que
englobam té cnicas de escavaçã o e assentamento do material de preenchimento; (ii) materiais
de preenchimento com baixa resistê ncia com reutilizaçã o de materiais escavados saturados que
afetam a compactaçã o e resultam em expansã o ou retraçã o do reaterro; e (iii) local da vala,
condicionando o tipo de material, condiçõ es de umidade e se o local está fora da canalizaçã o do
trá fego (Schaefer et al., 2005; Widger e Zabolotnii, 2013; Andrade, 2016).
Ademais, sobre as adversidades frequentes com o material de preenchimento das valas,
pode-se citar: (i) recalque inicial; (ii) recalque a longo prazo decorrente do carregamento do
trá fego, colapso ou compactaçã o nã o uniforme dos materiais ou recalque diferencial do solo da
trincheira e do entorno e (iii) condiçõ es de umidade e congelamento, devido à presença de inos,
permeabilidade dos materiais ou fenô meno de retraçã o ou expansã o dos materiais (GELB,
2002; Widger e Zabolotnii, 2013).
Apó s a instalaçã o de dutos enterrados, a redistribuiçã o de tensõ es no solo é fruto da interaçã o entre o solo circundante e da estrutura, assim, um bom dimensionamento deve considerar
as cargas mó veis (trá fego), peso pró prio do maciço de solo (tipo de solo, profundidade do tubo,
empuxo e compactaçã o) e a tubulaçã o (tipo de tubo, tipo de instalaçã o, rigidez do material) para
minimizar os efeitos de arqueamento e de lexõ es (Bueno e Costa, 2012).
A SABESP e a Prefeitura do Municı́pio de Sã o Paulo (PMSP) apresentam soluçõ es de estruturas para a reposiçã o do pavimento apó s a abertura de vala, em funçã o do tipo de trá fego. A PMSP
indica a aplicaçã o de agregado reciclado de RCD como material de preenchimento de valas e/ou
envoltó ria, com espessura variá vel dependendo do trá fego, onde o requisito preconizado é ter
CBR ≥ 20%, sob compactaçã o realizada a 100% de Proctor normal (PMSP, 2018).
Diferentes tipos de materiais tê m sido estudados e aplicados como preenchimento em reaterro de valas. Dentre eles pode-se citar os granulares (Carrera et al., 2010), cinzas de carvã o
(Le et al., 2017), Controlled Low-Strength Materials - CLSMs (Ling et al., 2018) e pneu trituradoareia (Terzi et al., 2015). No Brasil, o material de preenchimento mais utilizado é o material
escavado da pró pria vala. Entretanto, já há normativas vigentes no estado de Sã o Paulo que possibilitam a utilizaçã o de outros materiais para o reaterro de valas, como a brita graduada simples (BGS), resı́duo de construçã o e demoliçã o (RCD), reclaimed asphalt pavement (RAP) e concreto magro, sendo a utilizaçã o de cada material em funçã o do trá fego local (SABESP, 2016;
PMSP, 2018).
De acordo com as normas ASTM D 2774 e D 2321 (ASTM, 2012 e 2018, respectivamente), os
agregados reciclados de concreto podem ser utilizados como materiais de preenchimento e envoltó ria nas valas, sendo classi icados como da Classe II, que engloba materiais de granulometria grossa (GW, GP, SW, SP) podendo conter até 12% de material ino (esta classe equivale a
solos da categoria A1 e A3 da AASHTO, segundo ASTM, 2018). Agregados, detritos ou torrõ es
congelados maiores que 3 polegadas (76 mm) de diâ metro devem ser removidos.
A Sé rie 880 da Speci ication for Highway Works (SHW, 2016) classi ica os agregados reciclados de concreto em trê s tipos – I, II e III (open graded), tratando de granulometria do material
utilizado para preenchimento da vala, quantidade de inos (passantes na peneira 0,425 mm) e
conteú do de materiais indesejá veis. Já a Melbourne Retail Water Agencies (MRWA) permite a
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utilizaçã o de agregados reciclados como material de preenchimento de reaterro de valas, especi icando a granulometria e o grau de compactaçã o de 95% para camadas entre 100 mm e 300
mm de espessura (MRWA, 2013).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais estudados nesta pesquisa para aplicaçã o em reaterro de valas foram: (i) agregado
reciclado de RCD (puro); (ii) agregado reciclado de RCD com cimento Portland e (iii) agregado
reciclado de RAP com espuma de asfalto (mistura reciclada a frio).
O agregado reciclado de RCD empregado nessa pesquisa foi oriundo da demoliçã o de um
muro de concreto, sendo classi icado como RCD de concreto (ou cinza). Como será observado
mais adiante, este RCD possuı́a originalmente graduaçã o muito uniforme de dimensõ es da ordem de 32 mm, que nã o se mostrou adequada nos primeiros ensaios mecâ nicos. Notou-se que
a compactaçã o em energia intermediá ria produzia quebra de agregados, gerando uma curva de
graduaçã o bem mais distribuı́da, com quantidade relativamente signi icativa de inos. Optouse, entã o, por avaliar este material sob “nova” curva granulomé trica, agora com dimensã o má xima de 19 mm, a partir do reú so do material compactado (originalmente denominado
“RCD-32”).
As curvas granulomé tricas dos materiais estudados (principal base das especi icaçõ es para
RCD mencionadas no item anterior) foram obtidas por peneiramento (conforme MRWA, 2013;
SHW, 2016), sendo o resultado apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Curvas granulométricas dos agregados reciclados e comparação com as faixas de MRWA e SHW

Na Figura 1Figura 1 observa-se que o RCD nã o se enquadrou nas faixas especi icadas por
MRWA (2013) e SHW (2016), nem antes da compactaçã o (curva original RCD-32) e nem depois
de ter sofrido quebra neste processo (RCD-19). Esta quebra foi signi icativa, elevando a quantidade de inos. Mesmo fora das faixas especi icadas, optou-se por prosseguir com as aná lises
com estes materiais, tendo em vista as informaçõ es da literatura sobre sua quebra ser bené ica
na compactaçã o (Leite, 2007). Embora o RCD-32 tivesse curva granulomé trica notavelmente
uniforme e fora das faixas especi icadas, seu percentual de inos atendia à s normas ASTM D
2774 (2012) e D 2321 (2018), por ter menos de 12% destes. Para comparaçã o, o RAP també m
se enquadraria neste aspecto.
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Quanto à s demais caracterı́sticas do RCD, a Tabela 1 apresenta outros aspectos levantados a
partir de ensaios laboratoriais nesta pesquisa.
O cimento Portland utilizado em mistura com o RCD era do tipo CP-II (comumente utilizado
no Brasil), na proporçã o de 3% em massa de agregado reciclado (porcentagem essa de inida
com base em trabalhos realizados por Motta, 2005 e Beja, 2014).
Tabela 1 – Características do RCD
Parâmetro
Porcentagem de grãos cúbicos
Porcentagem de grãos alongados
Porcentagem de grãos lamelares
Porcentagem de grãos alongados lamelares
Abrasão Los Angeles (Graduação F)
Absorção do agregado graúdo
Massa especíﬁca aparente máxima*
Umidade ó/ma

Valor ob=do
84%
4%
12%
0%
52%
5,72%
1,680 g/cm3
11,2%

Especiﬁcação de ensaio
NBR 5564 (ABNT, 2014)
DNER-ME 035 (DNER, 1998a)
DNER-ME 081 (DNER, 1998b)
DNIT-ME 164 (DNIT, 2013)

*Compactação em energia Proctor intermediária

Já o agregado reciclado de RAP (mistura reciclada a frio com espuma de asfalto) foi oriundo
de obras de pavimentaçã o na BR-070 (Rodovia Ayrton Senna - SP), nas quais estava sendo aplicado este material. O material já usinado foi levado ao laborató rio, sendo posteriormente compactado para os testes de comportamento mecâ nico. As caracterı́sticas do RAP espumado sã o
apresentadas na Tabela 2. Cabe mencionar que a dosagem da mistura foi de inida por meio dos
ensaios de resistê ncia à traçã o por compressã o diametral e o mé todo de ensaio de compactaçã o
do material teve como diretriz a norma DNIT-ME 164 (DNIT, 2013).
Tabela 2 – Características do RAP espumado
Tipo de ligante
Porcentagem de ligante asfál/co
Fíler a/vo
Porcentagem de 5ler a/vo
Massa especíﬁca aparente máxima
Umidade ó/ma

CAP 50/70
2,3%
Cal CH1
1%
2,072 g/cm3
10,2%

*Compactação em energia Proctor modiﬁcada

Os ensaios para avaliaçã o do comportamento mecâ nico compreenderam mó dulo de resiliê ncia e deformaçã o permanente em equipamento triaxial cı́clico. Antes da realizaçã o destes, os
corpos de prova compactados foram submetidos à cura de 7 dias. Sabe-se pela literatura que no
caso do RCD (puro) podem ocorrer reaçõ es pozolâ nicas que geram cimentaçã o (e, por consequê ncia, levam a um aumento de rigidez), desde a compactaçã o e podendo perdurar por meses.
Por outro lado, como o cimento e o asfalto espumado tendem a apresentar o ganho signi icativo
de rigidez logo nas primeiras idades, foi ixado o perı́odo de cura de 7 dias (Motta, 2005; Beja,
2014; Kuchiishi et al., 2019).
O ensaio de mó dulo de resiliê ncia foi realizado segundo o mé todo de ensaio DNIT ME 134
(DNIT, 2018) e, posteriormente, a aná lise dos resultados foi feita utilizando o modelo composto
(em funçã o da tensã o con inante e desvio). Já o ensaio de deformaçã o permanente foi conduzido
a partir de uma aná lise pré via no programa ELSYM5 de uma estrutura de pavimento hipoté tica
(em que seria instalada uma vala) para determinar a tensã o vertical σ1 a ser empregada no teste
de laborató rio. Para tanto, no ELSYM5 foram usados resultados de mó dulo de resiliê ncia obtidos
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nos ensaios desta pesquisa, levando-se em conta uma tensã o de con inamento σ3 de 0,1 MPa e
coe icientes de Poisson obtidos em literatura (Beja, 2014). As tensõ es verticais obtidas com os
trê s materiais estudados (em kgf/cm2) foram, 1,22 para o agregado reciclado de RCD, 2,03 para
o RCD com cimento e 1,44 para o RAP espumado.
A partir daı́, as aná lises de deformaçã o permanente se basearam na relaçã o de tensõ es σd⁄σ3
indicadas na Tabela 3. No caso do RAP, optou-se em realizar mais um par de tensõ es para analisar o seu comportamento frente ao colapso incremental mais adiante abordado, frente à teoria
do Shakedown, uma vez que é considerado um material viscoelá stico e quase nã o se deformou
com as relaçõ es impostas.
Tabela 3 – Relações de tensões delimitadas para o ensaio de deformação permanente
Material
RCD-19

RCD-19_3C (com cimento)

RAP

(kgf/cm²)
0,61
0,90
1,05
1,02
1,53
1,71
0,70
1,07
1,22
1,28

(kgf/cm²)
0,61
0,30
0,17
1,02
0,51
0,28
0,70
0,35
0,20
0,14

1
3
6
1
3
6
1
3
6
9

Em seguida, os resultados de deformaçã o permanente també m foram avaliados à luz da teoria do Shakedown, como forma de se observar os nı́veis crı́ticos de tensã o nos materiais em
questã o (comportamento elá stico, plá stico, colapso) (Werkmeister et al., 2001).

4. RESULTADOS E ANÁLISES
Módulo de resiliência
A Figura 2 apresenta os resultados de mó dulo de resiliê ncia dos materiais estudados, em funçã o
da tensã o de con inamento σ3 (por se tratarem de materiais com caracterı́sticas granulares,
sensı́veis ao con inamento). Cabe mencionar que o resultado do agregado reciclado RCD-32 nã o
foi apresentado, pois o material nã o resistiu à s tensõ es de acomodaçã o ( 0,07 MPa e
0,07
MPa e 0,07 MPa e 0,21 MPa), acarretando em deformaçã o signi icativa do corpo de prova
ainda nesta fase inicial do teste. Isto pode ter ocorrido devido ao grande nú mero de vazios presentes no material e à falta de intertravamento das partı́culas. Esta condiçã o fez com que se
optasse por se trabalhar com RCD com diâ metro má ximo inferior e distribuiçã o granulomé trica
mais ina (RCD-19), obtida apó s compactaçã o do material.
Tomando-se como referê ncia o estudo de Motta (2005), que analisou o mó dulo de resiliê ncia
de RCD para 3 de aproximadamente 0,2 MPa (centro de uma camada de base sob baixo volume
de trá fego), nota-se que o RCD-19 apresentou mó dulo de resiliê ncia dentro do esperado para
uma camada de base granular de pavimento (PMSP, 2004b), que seria entre 100 e 500 MPa (o
comportamento granular deste material també m icou evidente pela inclinaçã o da linha de tendê ncia do grá ico da Figura 2). Este bom comportamento se deve ainda à compactaçã o realizada
em energia intermediá ria, como em estudo de Leite et al. (2011), que proporcionou quebra e
maior intertravamento dos grã os, sendo bené ico para seu comportamento quanto à rigidez.
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Figura 2. Módulo de resiliência dos agregados reciclados RCD e RAP

Quando foi adicionado 3% de cimento ao RCD, veri icou-se um incremento muito signi icativo do mó dulo de resiliê ncia, como observado na Figura 2. Ou seja, é notó ria a açã o do aglomerante hidrá ulico, causando um aumento na rigidez do material, logo elevando o mó dulo de resiliê ncia. Este comportamento també m foi obtido em outras pesquisas com agregado reciclado
de RCD (Motta, 2005; Leite et al., 2011; Beja, 2014).
Alé m disso, notou-se que o RCD passou a apresentar comportamento menos dependente da
tensã o de con inamento com a adiçã o de cimento, considerando que a linha de tendê ncia da
Figura 2 teve sua inclinaçã o reduzida signi icativamente, o que seria de fato esperado para um
material de tipo cimentado. Dado ainda este incremento notá vel (10 vezes ou mais, dependendo
da tensã o σ3 tomada na linha de tendê ncia), poderia se considerar a aplicaçã o deste material
em camada de preenchimento de valas de pavimento sujeito a condiçã o de trá fego mais elevado,
sob o ponto de vista de rigidez.
Quanto ao RAP, este apresentou valores de mó dulo de resiliê ncia intermediá rios ao do RCD
com e sem cimento, igualmente demonstrando resultados apropriados para seu uso como material de preenchimento de valas de pavimentos. Adicionalmente, assim como no caso do RCD
com cimento, seu comportamento demonstrou ser pouco dependente da tensã o de con inamento, nã o caracterı́stico de materiais granulares. Deve-se ainda considerar que a energia de
compactaçã o modi icada, que foi utilizada para o RAP, certamente contribuiu para seu bom
comportamento quanto à rigidez.
Deve-se levar em conta ainda que os valores de mó dulo de resiliê ncia desta pesquisa foram
obtidos apó s cura somente de 7 dias e, como observado por outros autores da literatura (Motta,
2005; Beja, 2014; Kuchiishi et al., 2019), a tendê ncia é de que a rigidez se eleve com mais tempo
e, assim, maiores mó dulos de resiliê ncia do que os encontrados neste estudo poderiam ser alcançados.
Os valores obtidos nos ensaios variaram de 491 a 845 MPa para o RAP espumado, de 78 a
256 MPa para o RCD-19 e de 2401 a 3982 MPa para o RCD-19_3C, dependendo da tensã o de
con inamento tomada na aná lise. Outras pesquisas encontraram valores similares: (i) Kuchiishi
et al. (2019) de 620 a 1020 MPa para o RAP espumado, (ii) Gó mez (2011), entre 90 a 310 MPa
para o RCD puro e (iii) Beja (2014) entre 900 a 4500 MPa para o RCD estabilizado com 3% de
cimento.
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Deformação permanente
A Figura 3 apresenta os resultados de evoluçã o da deformaçã o permanente com o nú mero de
ciclos em multiestá gios (relaçõ es de tensõ es da Tabela 4) para os trê s materiais estudado nesta
pesquisa.
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Figura 3. Evolução das deformações permanentes do RCD, RCD com 3% de cimento e RAP, respectivamente (a), (b) e
(c)
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A partir dos resultados da Figura 3 a veri ica-se que o RCD em relaçõ es de tensõ es mais baixas (1 e 3) apresenta uma certa deformaçã o permanente inicial nos primeiros está gios, tı́pica
de materiais granulares. O comportamento de cará ter granular també m pode ser observado
anteriormente no ensaio de mó dulo de resiliê ncia. De maneira geral, apó s a acomodaçã o inicial,
este material apresentou uma tendê ncia de estabilizaçã o da deformaçã o permanente na relaçã o
1 (considerando carregamento até 200.000 ciclos). Já ao se elevar a relaçã o para 3, o material
mostrou uma tendê ncia contı́nua de acú mulo de deformaçã o permanente ao longo dos ciclos
analisados e, ao se elevar a combinaçã o de tensõ es para a relaçã o 6, o RCD apresentou colapso
total, atingindo a deformaçã o de 10% da altura do corpo de prova (crité rio de ruptura estabelecido para esta pesquisa, proposto por Malysz, 2004. Neste caso, que se trata de material granular, a deformaçã o permanente será tanto maior quanto menor for a sua tensã o con inante e
maior a sua tensã o desviadora, ou seja, a tensã o de con inamento tende a inibir a deformaçã o
permanente e o acré scimo da tensã o desvio tende a aumentar o aparecimento de deformaçõ es
permanentes (Delongui et al., 2018).
Tabela 4 - Relação de tensões delimitada para os ensaios de deformação permanente
Caso

Material

1

RCD

2

RCD_3C

3

RAP

(kgf/cm²)
0,61
0,90
1,05
1,02
1,53
1,71
0,70
1,07
1,22
1,28

(kgf/cm²)
0,61
0,30
0,17
1,02
0,51
0,28
0,70
0,35
0,20
0,14

1
3
6
1
3
6
1
3
6
9

Já no caso do RCD com acré scimo de cimento (Figura 3b), observa-se que houve uma acomodaçã o inicial, como no caso anterior, mas de maneira menos signi icativa, especialmente no caso
das relaçõ es de tensõ es maiores (3 e 6). Veri icou-se ainda que a adiçã o de 3% de cimento foi
bené ica no que se refere à deformaçã o permanente, reduzindo-a em todas as relaçõ es de tensõ es, em comparaçã o com o RCD (puro). Adicionalmente, nota-se que o nı́vel de deformaçã o
permanente na relaçã o de tensõ es mais baixa (1) foi mais elevado ao longo de todo o teste, no
comparativo com as relaçõ es maiores (3 e 6). Nã o sendo este um material que apresentou comportamento tı́pico de material puramente granular, como observado no ensaio de mó dulo de
resiliê ncia, o con inamento nã o foi preponderante na resistê ncia à deformaçã o permanente
(Beja, 2014). Ademais, pode-se mencionar ainda que os baixos valores de deformaçã o permanente observados nas relaçõ es mais elevadas (3 e 6) pode levar à consideraçã o de uso deste
material em preenchimento de valas com nı́veis de trá fego acima de trá fego leve, sob a ó tica
deste parâ metro.
Com relaçã o ao material RAP, pela Figura 3c també m se observa uma acomodaçã o inicial,
embora menor que no caso do RCD (tı́pico granular). Do mesmo modo observado com o RCD
com cimento, a menor relaçã o de tensã o levou a maior deformaçã o permanente, cabendo as
mesmas aná lises do caso anterior.
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Figura 4. Análise segundo a teoria do shakedown do RCD, RCD com 3% de cimento e RAP, respectivamente (a), (b) e (c)
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Por im, nesta pesquisa foi feita també m a avaliaçã o da deformaçã o permanente pela teoria
do Shakedown. Neste caso, os resultados sã o dispostos de outra maneira, para se proceder com
as aná lises. Da forma com que os resultados sã o plotados, pode-se categorizar os tipos de deformaçã o, que pode seguir tendê ncias de estabilizaçã o, intensi icaçã o de deformaçã o por meio
do incremento de ciclos ou a ruptura do material (Werkmeister et al., 2001). Para se obter esta
aná lise os resultados foram plotados conforme proposto por Werkmeister et al. (2001), onde
no eixo das ordenadas está representada a taxa de acré scimo de deformaçã o permanente por
nú mero de ciclos e no eixo das abscissas encontra-se a deformaçã o permanente. Os resultados
sã o apresentados na Figura 4.
Baseado na Figura 4 é plausı́vel a irmar que: (i) o Shakedown elá stico (Faixa A) foi identi icado nas relaçõ es 3 e 6 do RCD com cimento e na relaçã o 6 do RAP, visto que as mesmas apresentam o formato retilı́neo ou convexo, que con iguram este comportamento; (ii) o colapso incremental (Faixa C) é representado por curvas com tendê ncia a se tornarem horizontais, logo
este comportamento foi identi icado na relaçã o 6 do RCD; (iii) o creep plá stico ou Shakedown
plá stico (B) corresponde à s outras curvas que nã o representam os comportamentos anteriores,
ou seja, a maioria das curvas analisadas; (iv) na relaçã o 3 do RCD, o arqueamento da curva
aponta que a deformaçã o permanente irá se acentuar ainda mais antes de chegar no colapso
incremental, ou seja, o aumento no nú mero de ciclos levará a curva a entrar na faixa C; e (v) o
material RCD nã o apresentou faixa A e isto pode ser explicado devido ao mesmo apresentar
cerca de 50% de inos em sua composiçã o, o que acarretaria em maiores deformaçõ es permanentes para atingir a sua estabilizaçã o. Apó s aná lise dos resultados de deformaçã o permanente
frente a teoria do Shakedown, foram intitulados os seguintes limites para os materiais estudados
nesta pesquisa (Tabela 5):
Tabela 5 – Limites do Shakedown para os materiais estudados
Caso

Material

1

RCD

2
3

RCD_3C
RAP

Limites do Shakedown observados
Shakedown plás/co (1 ≤
< 3)
Colapso incremental (
Shakedown elás/co (1 ≤

= 6)
< 3)

Shakedown plás/co (

> 6)

Shakedown elás/co (

= 6)

Shakedown plás/co (1 <

> 3;

> 9)

5. PROPOSIÇÃO DE SEÇÕES-TIPO
Com base nos resultados dos ensaios laboratoriais foram propostas sete seçõ es-tipo (ST) de
estrutura de pavimentos com os materiais estudados para a aplicaçã o em reaterro de valas urbanas (Tabela 5), que foram obtidas com auxı́lio do programa ELYSM 5. Para tanto, utilizou-se
uma carga de 2050 kgf, com o trá fego e a aná lise mecanicista estipulados pela PMSP para pavimentos urbanos (PMSP, 2004a; PMSP, 2004b; PMSP, 2018). EW importante ressaltar que a camada
de envoltó ria da tubulaçã o tem espessura variá vel, logo é funçã o de cada projeto e suas particularidades (tipo de trá fego, tipo de tubulaçã o, tipo de solo remanescente, entorno das paredes
da vala, dentre outros aspectos).
No caso do RCD sem cimento nã o foi considerada nenhuma estrutura para trá fego de mé dio
e pesado, devido à aná lise do Shakedown mostrar um comportamento colapsı́vel acima de
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400000 ciclos, mesmo que o programa Elsym5 indique a possibilidade de utilizar espessuras
maiores para vencer as deformaçõ es e tensõ es nas camadas. A estrutura proposta para o RCD
está em consonâ ncia à proposiçã o indicada na IR-01 (PMSP, 2018) para trá fego leve e em contrapartida está com espessura maior de revestimento e menor de material de base quando comparada com a NTS 164 (SABESP, 2016). Por outro lado, as estruturas que utilizam base de RAP
e RCD com cimento apresentaram espessuras menores aos apresentados na IR-01 (PMSP, 2018)
e NTS 164 (SABESP, 2016), possivelmente funçã o do mó dulo de resiliê ncia mais elevado (maior
rigidez). A aná lise das deformaçõ es permanentes pela teoria do Shakedown mostrou que o material tem resistê ncia a deformaçõ es advindas do trá fego. Por im, a aná lise mecanicista mostrou
que todas as veri icaçõ es tiveram valores abaixo do admissı́vel pelos modelos utilizados
(2004b). De forma a assegurar a tubulaçã o é desejá vel que aplique-se 15 cm de areia compactada na energia normal na parte acima do topo da tubulaçã o e 5 cm de areia compactada na
energia normal na parte abaixo da base da tubulaçã o (SABESP, 2016), com a inalidade de proteçã o da tubulaçã o das demais compactaçõ es acima da camada de envoltó ria.
Tabela 6 – Seções-tipo propostas para os agregados reciclados desta pesquisa
ST1
CAUQ
RCD
Areia

Espessura (cm)
8
10
∞

TRÁFEGO LEVE - N = 105
ST2
Espessura (cm)
CAUQ
3,5
RCD_3C
7
Areia
∞

ST3
CAUQ
RAP
Areia

ST4
CAUQ
RCD_3C
Areia

TRÁFEGO MÉDIO - N = 5 x 105
Espessura (cm)
ST5
3,5
CAUQ
10
RAP
∞
Areia

Espessura (cm)
5
15
∞

ST6
CAUQ
RCD_3C
Areia

TRÁFEGO PESADO - N = 2 x 107
Espessura (cm)
ST7
5
CAUQ
15
RAP
∞
Areia

Espessura (cm)
8
25
∞

Espessura (cm)
3,5
10
∞

Foi proposto na Tabela 6 um estudo de de lexõ es recuperá veis das diversas camadas das estruturas do pavimento, como ferramenta adicional no controle tecnoló gico de obra. Portanto,
esta indicaçã o serviria como balizador para uma aceitaçã o ou nã o dos serviços (controle de
qualidade).
Tabela 7 – Deﬂexão do controle deﬂectométrico – medidas em (x10-2 mm)
CAMADA
CAUQ
RCD
RCD_3C
RAP
Areia

ST1
57
104
120

ST2
60
76
120

ST3
65
81
120

ST4
51
63
120

ST5
54
68
120

ST6
40
49
120

ST7
41
55
120

6. CONCLUSÕES
De maneira geral, os resultados de módulo de resiliência demonstraram que os agregados reciclados
de RCD com cimento e os agregados reciclados de RAP com espuma de asfalto podem alcançar
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valores compatíveis com estruturas de pavimentos em que seriam feitas obras de valas. Já com relação
à deformação permanente, verificou-se que o agregado reciclado de RCD pode ser capaz de suportála, mas não em relações de tensões de maiores valores. Neste caso, a incorporação de cimento foi
extremamente benéfica, trazendo a deformação permanente para patamar mais baixo, inclusive em
relações de tensões mais elevadas. Isto reforça o resultado encontrado no ensaio de módulo de resiliência, onde a adição do ligante hidráulico pode sugerir o uso deste material em pavimentos sujeitos
a tráfego mais elevado.
A aná lise do comportamento considerando a teoria do Shakedown apontou a maior susceptibilidade do agregado reciclado de RCD ao Shakedown, chegando a colapso incremental. Poré m,
com a adiçã o de cimento Portland, essa susceptibilidade foi reduzida, melhorando signi icativamente a resposta à deformaçã o permanente.
Quanto à s seçõ es-tipo propostas nesta pesquisa, com exceçã o do RCD sem cimento, os demais materiais (RAP e RCD com cimento) apresentaram estruturas mais delgadas daquelas propostas pelos normativos da PMSP e da SABESP. O RCD sem cimento se mostrou apto para a sua
aplicaçã o em pavimentos do tipo de trá fego leve; neste caso, veri ica-se a importâ ncia da caracterizaçã o do comportamento mecâ nico dos materiais de pavimentaçã o em laborató rio, somada
à aná lise mecanicista, para conferir a aptidã o do uso de um determinado material.
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Bueno, B. e Y. Costa. (2012) Dutos enterrados: aspectos geoté cnicos. 2º ed. O icina de Textos, Sã o Paulo.
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