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RESUMO 
 

A construção civil normalmente gera vários resíduos durante a implantação de 

projetos, reformas e/ou demolições, que podem causar contaminação e desequilíbrio 

ambiental quando descartados indevidamente. A ideia de reciclagem de materiais 

oriundos de demolições e resíduos de canteiros de obras, na confecção de concreto 

pode ser uma grande estratégia para minimizar custos das obras e diminuir o impacto 

ambiental causado pela construção civil. O presente estudo teve como objetivo avaliar 

a possibilidade de utilização dos resíduos de concreto em substituição, parcial ou total, 

do agregado graúdo natural na confecção de concreto, a fim de diminuir os custos e 

evitar o impacto ambiental provocado pelo descarte inadequado desse material. Os 

ensaios laboratoriais foram realizados no laboratório de concreto e argamassa da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Caçador/SC. Foram estudadas as 

propriedades físicas dos agregados utilizados, bem como do concreto confeccionado 

com esses materiais. O agregado graúdos natural (AGN) apresentou granulometria 

mais uniforme, enquanto que o agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC) maior 

heterogeneidade, com presença de partículas finas e também partículas grandes. A 

massa unitária do AGN foi de 1,575 g m3 e do AGRC foi 1,318 g m3. A quantidade de 

material fino aderido ao agregado “Teste Pulverulento”, foi maior no AGRC do que no 

AGN, o que pode ser explicado pela presença de resíduos de argamassa junto às 

suas partículas. A partir dos resultados dos ensaios de caracterização dos materiais 

foram calculados os seguintes traços: somente agregado graúdo natural (100% AGN 

Padrão); somente agregado graúdo reciclado de concreto (100% AGRC); e o traço de 

50% de substituição de agregado natural por reciclado (50% AGRC). Determinou-se 

que o concreto tivesse consistência plástica para a confecção dos corpos de prova, 

Slump Test, em ±10, para todos os traços. Os maiores níveis de resistência foram os 

observados no concreto confeccionado com 100% de agregado graúdo reciclado. Já 

o traço com 50% de agregado reciclado expressou resistência a compressão similar 

ao concreto convencional quando avaliado na idade dos 28 dias. O comportamento 

da evolução da resistência do concreto foi gradual ao longo dos dias nos três tipos de 

concreto analisados, porem no concreto confeccionado com 100% de agregado 

graúdo reciclado a resistência a compressão já é maior que os demais, aos sete dias 

após a confecção e aumentou de maneira moderada até os 28 dias de idade, 

chegando a valores 18,9% superiores ao concreto padrão. Diante dos resultados aqui 



 

apresentados, pode se afirmar que o concreto feito a partir de agregados reciclados 

tem características similares, e até superiores, ao concreto convencional e pode ser 

usado em substituição aos agregados naturais sem perdas nas características 

estruturais, diminuindo assim os impactos ambientais causados pela exploração 

desses recursos. 

 

Palavras-chaves: Agregado Natural. Agregado Reciclado. Concreto Reciclado. 

Impactos Ambientais. 

  



 

ABSTRACT 
 

The construction typically generates more waste during the implementation of projects, 

renovations and / or demolition, which can cause contamination and environmental 

imbalance when discarded improperly. The idea of recycling materials from demolition 

and waste construction sites, in the making of concrete can be a great strategy to 

minimize cost of the works and reduce the environmental impact of construction. This 

study aimed to evaluate the possibility of using concrete waste in place, partial or total, 

of natural coarse aggregate in the manufacture of concrete in order to reduce costs 

and avoid the environmental impact caused by inappropriate disposal of this material. 

Laboratory tests were carried out in concrete and mortar laboratory at the University 

Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) Caçador / SC. The physical properties of the 

aggregates used were studied as well as the concrete made with these materials. 

Natural coarse aggregate (AGN) showed more uniform particle size, while the coarse 

aggregate recycled concrete (AGRC) greater heterogeneity, with the presence of too 

fine particles and large particles. The unit mass of the AGN was 1.575 g m3 and AGRC 

was 1,318 g m3. The amount of fine material adhered to aggregate "Powdery Test", 

was higher in AGRC than AGN, which can be explained by the presence of mortar 

residues along their particles. From the results of the material characterization assays 

were calculated following features: only natural coarse aggregate (AGN Standard 

100%); only aggregate recycled concrete coarse (100% AGRC); and the trace of 50% 

natural aggregate replacement by recycled (50% AGRC). It was determined that the 

concrete had plastic consistency for the preparation of specimens, Slump Test, ± 10, 

for all traces. The highest levels of resistance were observed in the concrete made 

from 100% recycled coarse aggregate. Since the mark with 50% recycled aggregate 

expressed resistance to compression similar to conventional concrete when evaluated 

at the age of 28 days. The behavior of the evolution of concrete strength was gradual 

over the days in the three types of analyzed concrete, put in concrete made with 100% 

coarse aggregate recycled compressive strength is already higher than the rest, seven 

days after the making and increased moderately manner until 28 days of age, reaching 

18.9% values higher than standard concrete. Given the results presented here, it can 

be said that the concrete made from recycled aggregates have similar characteristics, 

and even superior, to conventional concrete and can be used to replace natural 

aggregates without losses in the structural characteristics, thereby reducing the 

environmental impacts the exploitation of these resources. 



 

Keywords: Coarse aggregate recycled concrete. Concrete with recycled aggregates. 

Reduction of environmental impacts. Natural coarse aggregate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna vive em intensa perseguição ao progresso, 

construções, inovações tecnológicas, grandes obras, construções magnificas e 

grandiosas. Até ai tudo bem, parece que estamos seguindo um caminho 

promissor, no entanto, ao caminhar em alguns ambientes, podemos tropeçar em 

fragmentos, entulhos que são retirados de canteiros de obras, entulhos estes 

que são despejados, muitas vezes, de maneira desordenada e irregular em 

ambientes inapropriados, causando grande impacto ambiental. Diante de uma 

nova preocupação que está a afligir a humanidade, impacto ambiental e 

escassez de recursos naturais, surge a ideia inovadora de reciclagem de 

materiais oriundos de demolições e resíduos de canteiros de obras, na 

confecção de concreto (JACOBI; BESEN, 2011).  

A preocupação com a destinação correta dos resíduos sólidos 

provenientes da construção civil, e também a preocupação com o uso de 

recursos não renováveis faz com que surjam prioridades de uso dentro do 

sistema. Incluem-se nessas prioridades a redução de resíduos nas fontes 

geradoras e a redução da disposição final no solo, a maximização do 

reaproveitamento, da coleta seletiva e da reciclagem. A reutilização de resíduos 

de construção e demolição (RCD) pode ser uma grande estratégia para 

minimizar custos e diminuição do impacto ambiental causado pela construção 

civil. 

1.2 PROBLEMA 

O descaso com o meio ambiente é motivo de muitas discussões na 

atualidade. A contaminação e desequilíbrio ambiental causados pelo descarte 

de materiais indevidamente, bem como a exploração de recursos naturais não 

renováveis são questões polemicas. A construção civil normalmente gera vários 

resíduos durante a implantação de projetos, reformas e/ou demolições. 

Seguindo uma ideia conservacionista e uso consciente doas recursos 

naturais disponíveis, surge a proposta da reciclagem de certos materiais que 

antes eram tratados apenas como entulhos, como é o caso dos rejeitos de 

concreto. Com intuito de amenizar a poluição e aproveitar ao máximo os recursos 
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naturais disponíveis, uma forma de reciclar rejeitos da construção civil na própria 

obra pode reduzir os custos finais. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente o concreto de cimento Portland é o mais importante material 

estrutural e de construção civil utilizado no mundo. Segundo Helene e Andrade 

(2010), mesmo sendo o mais recente dos materiais de construção utilizado para 

a construção de estruturas, o concreto de cimento Portland pode ser considerado 

como uma das descobertas mais interessantes da história do desenvolvimento 

da humanidade.  

A demanda mundial por concreto é bastante elevada, visto que o 

crescimento e globalização estimula a construção civil. Isto faz com que as 

indústrias de concreto sejam grandes consumidoras de reservas naturais não 

renováveis, como as rochas que são fragmentadas e incorporadas aos 

componentes para dar sustentação e resistência aos agregados. Estima-se que 

o consumo mundial de concreto seja da ordem de 5,5 bilhões de toneladas por 

ano, e isso aumenta a demanda por tecnologias que permitam reaproveitar o 

material e reduzir impacto ambiental (KELM, 2011).  

Visto o problema ambiental causado pelo descarte de Resíduo de 

Construção e Demolição (RCD) no país e a crescente demanda por matéria 

prima para confecção de concreto, surge, recentemente no Brasil, a reciclagem 

desse material, RCD, que antes era desprezado. Estímulos financeiros, como a 

redução do custo da matéria prima proporcionado pela substituição de material 

oriundo de fontes não renováveis, por RCD, sem perdas na qualidade final do 

concreto, abre mercado para reciclagem desses resíduos (MIRANDA et al., 

2009). 

O reuso e a reciclagem de resíduos têm um potencial de crescimento 

muito grande, principalmente nos países em desenvolvimento. Neste cenário, a 

reciclagem de resíduos pela indústria da construção civil vem se consolidando 

como uma prática importante para a sustentabilidade, seja atenuando o impacto 

ambiental gerado pelo setor seja reduzindo os custos (LUCAS; BENATTI, 2008). 

O uso de RCD na confecção de concreto pode reduzir custos e diminuir o 

impacto ambiental causado pelo descarte incorreto desse material. No entanto 



16 
 

 

há uma preocupação relacionada a qualidade do concreto produzido, devido à 

grande variabilidade de materiais presentes nos RCD (JACQUES, 2013).  

Neste sentido, busca-se com este trabalho a confecção de concreto a 

partir do agregado reciclado de concreto, avaliando-se suas propriedades físicas 

e mecânicas, além da viabilidade econômica, em comparação ao concreto 

convencional, a fim de diminuir os custos e evitar o impacto ambiental provocado 

pelo descarte inadequado desse material.  

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Avaliar a possibilidade de utilização dos resíduos de concreto em 

substituição, parcial ou total, do agregado graúdo natural na confecção de 

concreto  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os materiais utilizados; 

b) Caracterizar o agregado reciclado de concreto; 

c) Determinar a dosagem do concreto sem e com o agregado reciclado; 

d) Realizar ensaios no estado fresco; 

e) Realizar ensaios no estado endurecido; 

 

1.5 METODOLOGIA 

O projeto foi realizado em Caçador/SC, no primeiro semestre de 2016. Os 

ensaios laboratoriais foram realizados no laboratório de concreto e argamassa 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Foram confeccionados 

traços de concreto com uso de agregado graúdo reciclado de concreto em 

substituição parcial ou total ao agregado graúdo natural, e através da confecção 

de corpos de prova comparou-se a resistência à compressão. Além, da 

caracterização dos materiais utilizados.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Histórico do Concreto 

 

De acordo com Helene e Andrade (2010), o concreto de cimento Portland 

é o mais importante material estrutural e de construção civil da atualidade. 

Mesmo sendo o mais recente dos materiais de construção de estruturas, pode 

ser considerado como uma das descobertas mais interessantes da história do 

desenvolvimento da humanidade. Sua descoberta no fim do século XIX e seu 

intensivo uso no século XX, que o transformaram no material mais consumido 

pelo homem depois da água, revolucionaram a arte de projetar e construir 

estruturas cuja evolução sempre esteve associada ao desenvolvimento das 

civilizações ao longo da história da humanidade.  

Na antiguidade, os egípcios foram grandes construtores e dominaram a 

arte de construir estruturas com blocos de rocha, mas não esgotaram o enorme 

potencial desse material. Os engenheiros da idade média ainda levariam aos 

mais belos usos esse nobre material de construção, com a construção das 

espetaculares igrejas góticas, explorando os limites construtivos de estruturas 

em rocha. A rocha começou a ser usada com tecnologia por volta de 2750 a.C. 

no Egito, e permaneceu como líder dos materiais estruturais por 4500 anos até 

a chegada do aço e das estruturas metálicas, por ocasião da revolução Industrial 

(1750 a 1850 d.C.) (HELENE; ANDRADE, 2010).  

No Brasil, assim como em outros países do mundo, o concreto tem um 

papel de destaque sendo o principal e mais consumido material de construção. 

Ao olhar a história da humanidade, principalmente aquela escrita por obras de 

arquitetura e engenharia, é interessante constatar como as grandes mudanças 

na forma de construir se devem à descoberta de novos materiais estruturais e 

como o domínio do conhecimento sobre materiais estruturais marcaram o poder 

e o desenvolvimento das nações ao longo dos anos (HELENE; ANDRADE, 

2010). 
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2.1.2 Concreto de cimento Portland  

 

Na mistura do concreto, o Cimento Portland, juntamente com a água, 

forma uma pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água 

adicionado. Essa pasta envolve as partículas de agregados com diversas 

dimensões para produzir um material, que, nas primeiras horas, apresenta-se 

em um estado capaz de ser moldado em fôrmas das mais variadas formas 

geométricas. Com o tempo, a mistura endurece pela reação irreversível da água 

com o cimento, adquirindo resistência mecânica capaz de torná-lo um material 

de excelente desempenho estrutural, sob os mais diversos ambientes de 

exposição (HELENE; ANDRADE,2010).  

O Concreto de Cimento Portland (CCP) deve conter cimento, água e 

agregados, além da possibilidade de contar com aditivos, pigmentos, fibras, 

agregados especiais e adições minerais, cujos empregos tornam-se cada vez 

mais frequentes nos concretos atuais. A proporção entre os diversos 

constituintes é buscada pela tecnologia do concreto, para atender 

simultaneamente as propriedades mecânicas, físicas e de durabilidade 

requeridas para o concreto, além das características de trabalhabilidade 

necessárias para o transporte, lançamento e adensamento, condições estas que 

variam caso a caso (HELENE; ANDRADE,2010). 

 

2.1.2.1 Cimento Portland  

 

O cimento Portland é um material de origem mineral, constituído 

basicamente de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de 

cálcio natural proveniente da moagem e mistura de rochas calcárias, que em 

contato com água tem propriedades aglomerantes. A composição química do 

cimento Portland pode ser modificada com a adição de novos compostos, 

criando assim algumas derivações do cimento que agregarão ou melhorarão 

algumas características do mesmo, dentre os compostos mais comuns estão as 

adições de filler calcáreo, pozolanas e escória de alto-forno. Sendo que a 

característica mais destacada do cimento Portland á a finura, pois ela será a 

responsável pela velocidade de hidratação do composto e tem influência 

comprovada em muitas qualidades do concreto (FOGUESATTO, 2007).  
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Segundo Bauer (2000) o aumento da finura melhora a resistência, 

particularmente a resistência da primeira idade, diminui a exsudação e outros 

tipos de segregação, aumenta a impermeabilidade, a trabalhabilidade e a coesão 

dos concretos e diminui a expansão em autoclave.  

 

2.1.2.2 Agregados minerais 

 

Agregado é o material particulado, incoesivo, de atividade química 

praticamente nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama 

de tamanhos. O termo “agregado” é de uso generalizado na tecnologia do 

concreto; nos outros ramos da construção é conhecido, conforme cada caso, 

pelo nome especifico: fíler, pedra britada, bica-corrida, rachão etc. Os agregados 

são um componente importante na fabricação do concreto, sendo responsável 

por cerca de 80% do peso e 20% dos custos de fabricação de concretos 

estruturais sem a incorporação de aditivos (BAUER, 2000).  

Os agregados utilizados em aplicações de engenharia civil, são materiais 

granulares, que não possuem forma e volume definidos, tais como, a pedra 

britada, o cascalho e as areias naturais ou obtidas por moagem de rocha (LA 

SERNA; REZENDE, 2009). Sendo que as características dos agregados podem 

variar de acordo com as regiões de sua exploração.  

Hoje se tem informação que 90% dos agregados usados em CCP são de 

origem mineral, sendo considerados materiais de baixo custo, que não entram 

em reações químicas complexas com a água, sendo assim os agregados são 

tratados como enchimento inerte ao concreto. No entanto, se deve ter grande 

atenção com algumas características importantes dos agregados no processo 

de fabricação do CCP são: a porosidade, composição granulométrica, absorção 

de água, forma e textura superficial das partículas, resistência à compressão, 

modulo de elasticidade e os tipos de substâncias deletérias presentes 

(FOGUESATTO, 2007). Pois alguns materiais devem ser evitados no processo 

de fabricação do CCP. Materiais como: agregados oriundos de rochas macias, 

ou de baixa resistência à compressão, bem como as que contenham pirita, gesso 

e componentes ferrosos. Os agregados não devem possuir argila e matéria 

orgânica em sua composição assim como outros materiais que prejudiquem a 
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sua aderência à argamassa ou que venham a interferir na pega e no 

endurecimento do CCP (BAUER, 2000). 

 

2.1.2.2.1 Agregados miúdos (areia) 

 

O termo Areia é segundo o Sumário Mineral (DNPM, 2012), usado para 

identificar um tipo de recurso mineral granular, com tamanho em um intervalo 

definido (2 a 0,06 mm), de composição silicática, em geral com predominância 

do mineral quartzo. Atualmente, compreende, além dos materiais naturais, a 

chamada areia artificial, produto da britagem de rochas, normalmente 

subproduto da indústria de rochas britadas. Na construção civil a areia é 

considerada como agregado miúdo, sendo a mesma um produto natural que tem 

origem da fragmentação das rochas devido a condicionantes ambientais, tais 

como erosão das rochas, ação dos ventos, ação da água. A norma NBR 7211 

(ABNT, 2009) define areia ou agregado miúdo como areia de origem natural ou 

resultante do britamento de rochas estáveis, ou a mistura de ambas, cujos grãos 

passam pela peneira de 4,8 mm e ficam retidos na peneira de 0,075 mm. 

 

2.1.2.2.2 Agregados graúdos 

 

O termo agregado graúdo refere às partículas de agregados maiores do 

que 4,8 mm (peneira nº4) (FOGUESATTO, 2007). Já a NBR 7211 (ABNT, 2009) 

define agregado graúdo como pedregulho ou brita proveniente de rochas 

estáveis, ou a mistura de ambos, cujos grãos passam por uma peneira de malha 

quadrada com abertura nominal de 152 mm e ficam retidos na peneira ABNT de 

4,8 mm Pedra brita é o produto da extração de rochas em pedreiras e posterior 

britagem da mesma em equipamentos adequados que vão definir sua forma e 

dimensões.  

De acordo com Bauer (2000) a pedra brita é dividida em faixas 

granulométricas de graduação de 0 a 4, e é encontrada no comércio com a 

denominação de pedrisco e pedras de 1 a 4. Sendo que a maior demanda por 

pedra brita ocorre no processo de fabricação de concreto, onde são empregados 

principalmente o pedrisco e as britas 1 e 2, sendo que para a execução de 

concreto ciclópico usa-se brita 4 e rachão.  



21 
 

 

De acordo com Sumário Mineral (2014) a produção de brita no Brasil é 

dividida por tipos de rochas, na seguinte escala 85% de rochas granitóides 

(granito, gnaisse, riolito e outras), 10% de rochas calcárias (calcário e dolomito) 

e 5% de basalto e diabásio. A produção de brita no Brasil ocorre em todos os 

estados da federação com exceção do Acre. E de acordo com o Sumário Mineral 

(DNPM, 2012), os principais municípios produtores de brita, com mais de 3 

milhões de toneladas em 2011, podem-se citar Contagem (MG), Jaboatão dos 

Guararapes (PE), Balsa Nova (PR), Seropédica (RJ), Portão (RS), Barueri (SP), 

Icem (SP), Santa Isabel (SP) e São Paulo (SP), este último tendo produzido mais 

de 7 milhões de toneladas no ano em questão. 

 

2.1.3 Normalização  

 

Existem diversas normas brasileiras referentes a estruturas de concreto 

armado e seus constituintes, que devem sempre ser consultadas por 

profissionais de engenharia e arquitetura que trabalhem direta ou indiretamente 

com este material de construção.  

A norma NBR 6118 (ABNT, 2014) determina os procedimentos básicos 

para dimensionamento de estruturas de concreto simples, armado e protendido, 

não só referente às cargas atuantes, mas também no que diz respeito à 

durabilidade das estruturas de concreto, orientando especificações do concreto, 

em função das condições de agressividade em que a estrutura esteja inserida. 

A norma NBR 9062 (ABNT, 2006) estabelece procedimentos específicos 

para projeto, execução e controle de estruturas de concreto pré-fabricado.  

A NBR 8953 (ABNT, 2009) classifica os concretos para fins estruturais por 

grupos de resistência à compressão.  

A NBR 12654 (ABNT, 1992) estabelece procedimentos para realização do 

controle tecnológico dos materiais empregados na produção do concreto. 

Segundo essa norma, deve-se elaborar um programa de controle tecnológico, 

levando em consideração o grau de responsabilidade da estrutura, as condições 

de agressividade existentes no local da obra e o conhecimento prévio das 

características dos materiais disponíveis para a execução, além de outras 

condições estabelecidas pelos tecnologistas.  
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Outra norma brasileira de grande importância é a NBR 12655 (ABNT, 

2006), que trata do preparo, controle e recebimento do concreto. Essa norma 

estabelece responsabilidades para a produção do concreto e critérios gerais 

para recebimento, estocagem e produção do concreto. Define também cálculo 

da resistência de dosagem e resistência característica à compressão máxima a 

ser adotada no projeto, em função das condições de preparo do concreto. 

Estabelece especificações para o concreto que está exposto a ambientes 

sulfatados, e percentuais máximos de contaminação com cloretos, a partir da 

contaminação individual dos seus componentes e em função do tipo de concreto 

(armado ou protendido), bem como da agressividade do meio. Essa norma ainda 

determina critérios para aceitação do concreto, definindo parâmetros para 

amostragem e análise estatística para aprovação dos lotes.  

A NBR 14931 (ABNT, 2004) estabelece procedimentos para execução de 

estruturas de concreto armado, envolvendo não só o material concreto, mas o 

aço e as fôrmas. É uma norma ampla, que atribui responsabilidades aos 

profissionais envolvidos na execução, no que diz respeito ao controle de 

documentos, organização do canteiro de obras para recebimento e estocagem 

dos componentes. Especificamente quanto ao concreto, essa norma estabelece 

a necessidade da elaboração de planos de concretagem; define critérios para 

lançamento e adensamento do concreto; juntas de concretagem; cura; desforma; 

entre outras recomendações importantes.  

A NBR 7212 (ABNT, 1984) recomenda procedimentos para produção de 

concreto dosado em central, incluindo as operações de armazenamento dos 

materiais, dosagem, mistura, transporte, recebimento, controle de qualidade, 

inspeção, aceitação e rejeição do concreto do ponto de vista do produtor de 

concreto em empresas de serviços de concretagem.  

A NBR 15900 (ABNT, 2010) estabelece as características da água de 

amassamento para serem adequadas ao uso nos concretos estruturais. 

 

2.1.4 Propriedades do Concreto 

 

O concreto é um dos poucos materiais de construção em que os 

engenheiros civis e arquitetos ainda têm acesso direto a sua produção, quer seja 
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no canteiro de obras ou em usinas de concreto, podendo interferir diretamente 

nas especificações e produção do material. 

De acordo com a Comunidade da Construção (2015), para que o 

profissional de engenharia possa intervir tecnicamente no processo, é 

imprescindível que conheça os princípios básicos que norteiam a especificação 

do concreto e a proporção dos diversos constituintes, a partir da necessidade de 

desempenho mecânico, da durabilidade e das condições de aplicação do 

material.  

Segundo o Portal do Concreto (2015), o concreto possui duas fases 

distintas, sendo que a primeira fase, denominada de concreto fresco, 

compreende um período de tempo muito curto, em geral da ordem de 1h a 5h. 

Sendo que o concreto Fresco é o concreto que está completamente misturado e 

que ainda se encontra em estado plástico, capaz de ser adensado por um 

método escolhido. Essa fase refere-se ao intervalo de tempo necessário para 

que o concreto possa ser misturado, transportado, lançado e adensado.  

A segunda fase, denominada de concreto endurecido, inicia-se com a 

hidratação do cimento e consequente endurecimento do concreto, estendendo-

se por toda a vida da estrutura. O concreto endurecido é o concreto que se 

encontra no estado sólido e que desenvolveu resistência mecânica. 

 

2.1.4.1 Propriedades do concreto fresco 

 

2.1.4.1.1 Trabalhabilidade 

 

Conforme definições expostas pela Comunidade da Construção (2015), 

movimento nacional lançado pela Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP) em 2002, a trabalhabilidade do concreto determina a facilidade com a 

qual um concreto pode ser manipulado sem segregação nociva. 

No espaço de tempo que o concreto permanece plástico, as 

características de maior importância são: consistência, coesão e 

homogeneidade. A combinação dessas três características é denominada 

trabalhabilidade (Comunidade da Construção, 2015).  

Segundo o Portal do Concreto (2015), trabalhabilidade é a propriedade do 

concreto associada a três características: 
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a) Facilidade de redução de vazios e de adensamento do concreto; 

b) Facilidade de moldagem, relacionada com o preenchimento da fôrma e 

dos espaços entre as barras de aço; 

c) Resistência à segregação e manutenção da homogeneidade da mistura, 

durante manuseio e vibração. A trabalhabilidade é uma propriedade 

transitória que depende de diversos fatores, dentre os quais se 

destacam: as características e dosagens dos materiais constituintes e o 

modo de produção do concreto. 

 

2.1.4.1.2 Início e fim de pega 

 

Segundo o Portal do Concreto (2015) as definições para início e fim de 

pega do concreto são: 

 

a) Tempo de início de pega é o tempo decorrido após o contato inicial do 

cimento com a água de amassamento, necessário para uma argamassa 

atingir a resistência à penetração igual a 3,5 MPa; 

b) Tempo de fim de pega é o tempo decorrido após o contato inicial do 

cimento com a água de amassamento, necessário para uma argamassa 

atingir a resistência à penetração igual a 27,6 MPa. 

 

2.1.4.1.3 Segregação 

 

A segregação do concreto consiste na separação dos materiais 

componentes, com o consequente aparecimento de “ninhos ou bicheiras”, que o 

adensamento não conseguirá eliminar. Neste caso, a grande porosidade será o 

fator causador da baixa qualidade da estrutura. A NBR 14931 (ABNT, 2003) 

estabelece algumas generalidades em seu ítem 9.5.1: 

 

a) O concreto deve ser lançado o mais próximo possível do seu local 

definitivo; 

b) Em nenhuma hipótese o lançamento deve ocorrer após o início de pega 

do concreto; 



25 
 

 

c) O lançamento deve ser feito de maneira uniforme nas fôrmas, evitando a 

concentração e deformação das mesmas; 

d) Devem ser observados cuidados no lançamento quando a altura de queda 

livre for superior a dois metros. Neste caso recomenda-se o uso de funis, 

calhas ou trombas; 

e) O lançamento nas fôrmas deve ser feito em camadas de altura compatível 

com o adensamento previsto. 

 

A segregação ocorre porque os materiais componentes têm massas 

específicas diferentes e com a queda ou lançamento tendem a se separar. 

Portanto, pode-se deduzir que o tipo de lançamento determina quais 

características do concreto devem ser reforçadas. Por exemplo, se os 

lançamentos forem realizados em alturas maiores é necessário se verificar o teor 

de argamassa e consistência adequados (boa coesão). Já no caso de 

bombeamentos, a trabalhabilidade também deve ser observada com cuidado e 

se o lançamento for submerso, o concreto deve ser auto-adensável. Em peças 

verticais, como pilares e paredes, o cuidado é no sentido de se reduzir o 

fenômeno da exsudação (percolação da água na massa do concreto) e da 

segregação. Para o lançamento projetado o concreto deve ter grande coesão e 

consistência relativamente seca, a fim de diminuir a perda com a reflexão (AOKI, 

2015). 

As Normas Brasileiras também chamam a atenção para as temperaturas 

de lançamento (NBR 7212, ABNT, 2012), interrupção do lançamento, formação 

de juntas frias (NBR 14931, ABNT, 2004) e ainda a densidade das armaduras 

(NBR 14931, ABNT, 2004). 

 

2.1.4.1.4 Exsudação 

 

A exsudação no concreto, onde parte da água utilizada na mistura migra 

para a superfície – implicando nesta região elevado fator água/cimento e, 

consequentemente, menor resistência à abrasão -, baixo teor de cimento, areia 

contaminada com matéria orgânica que inibe a hidratação do cimento, excesso 

de água de amassamento, falta de cura, aplicação do concreto vencido, excesso 

de desempeno, aplicação do concreto sobre base absorvente ou ressecada, 
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água de amassamento contaminada inibindo as reações do cimento e excesso 

de vibração (ITAMBÉ, 2007). 

 

2.1.4.1.5 Retração e fissuração 

 

Montardo (2009) afirma que, de maneira geral, o concreto retrai em dois 

momentos distintos: primeiramente no estado plástico e depois no estado 

endurecido. Quando o concreto ainda se encontra na fase plástica, a secagem 

rápida do concreto fresco provoca retração quando a taxa de perda de água da 

superfície, por evaporação, excede a taxa disponível de água de exsudação. 

Nesta fase, o concreto apresenta baixíssima resistência à tração, e as fissuras 

podem facilmente aparecer nestas situações. Por ocorrer no concreto ainda no 

estado plástico, esta retração é denominada retração plástica. 

Mesmo no estado endurecido, o concreto continua a perder água para o 

ambiente. Inicialmente, a água perdida não está presa à estrutura dos produtos 

hidratados por ligações físico-químicas fortes e, portanto, sua retirada do 

concreto não causa retração significativa. No entanto, quando a maior parte 

desta água livre é perdida, prosseguindo a secagem, observa-se que uma perda 

adicional de água passa a resultar em retração considerável, que por sua vez 

causa fissuras e o empenamento das bordas. Esta retração é denominada de 

retração por secagem (MONTARDO, 2009). 

Sob uma perspectiva ampla, três são as características que combinadas 

levam o concreto a retrair: a) a geometria da estrutura, b) o traço do concreto e 

c) as condições climáticas (MONTARDO, 2009). Então vejamos: 

 

a) Geometria da estrutura: nas peças com elevada relação entre a superfície 

exposta e o volume total da peça, tais como pisos, pavimentos e lajes de 

concreto, a perda de água para o ambiente se dá de maneira muito rápida. 

Ora, se a retração do concreto está relacionada à perda da água e se este 

tipo de estrutura está mais vulnerável a esta perda é intuitivo pensar que 

lajes, pisos e pavimentos de concreto naturalmente sofrem mais com a 

retração do concreto. As dimensões das placas (distâncias entre juntas) 

cada dia maiores e a execução de placas cada vez mais esbeltas tornam 
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os pisos e pavimentos extremamente suscetíveis aos efeitos da retração 

do concreto; 

b) Traço do concreto: diversos fatores relacionados aos materiais que 

compõem o concreto e suas combinações podem influenciar a retração 

do concreto, principalmente a retração por secagem. O tipo, a 

granulometria e a dimensão máxima do agregado, a relação água-

cimento, a quantidade de água de amassamento e o emprego de adições 

minerais e aditivos químicos são variáveis importantes que afetam 

fortemente a retração do concreto. A literatura e a prática do dia-a-dia 

apontam que agregados com maior módulo de deformação conduzem a 

um menor grau de retração. Deve-se empregar a menor quantidade de 

água de amassamento possível, assim como deve-se evitar agregados 

com excesso de material pulverulento e argila. A distribuição 

granulométrica contínua reduz a retração do concreto quando comparada 

com uma combinação de agregados miúdos e graúdos inadequada; 

c) Condições climáticas: a retração do concreto está intimamente 

relacionada à perda de água para o ambiente. Os principais fatores 

climáticos que sequestram a água do concreto são a alta temperatura, a 

baixa umidade relativa do ar e a velocidade do vento que incide sobre a 

peça recém concretada. Uma condição climática com temperatura do ar 

em 25ºC, umidade relativa do ar de 40%, temperatura do concreto de 

30ºC e velocidade de vento de 15 km/h é suficiente para se atingir um 

nível de evaporação de 1litro/m²/hora, capaz de provocar importante grau 

de retração plástica. 

 

A retração do concreto leva a dois problemas principais: fissuras e 

empenamento da placa (MONTARDO, 2009). 

As fissuras ocorrem porque ao retrair o concreto encontra restrições à 

variação volumétrica. Os elementos de restrição podem ser o atrito com a base, 

a armadura e os agregados graúdos. Tais restrições geram tensões de tração 

no concreto em uma fase em que ele ainda não tem resistência mecânica 

suficiente para absorvê-las e por isso surgem as fissuras de retração. Estas 

fissuras causam de pronto um comprometimento estético ao piso. A médio-longo 

prazo pode haver comprometimento da durabilidade da placa fissurada e, até 
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mesmo, dependendo das tensões de utilização - aquelas oriundas dos 

carregamentos - podem conduzir a um comprometimento estrutural do piso 

(MONTARDO, 2009). 

O empenamento ocorre quando a placa sofre distorção das bordas e 

cantos para cima, gerado por um gradiente de umidade e/ou temperatura entre 

as faces superior e inferior da placa. O empenamento das bordas está bastante 

relacionado com o fenômeno da retração do concreto. O empenamento 

excessivo pode conduzir à perda de aderência de revestimentos, fissuras 

estruturais devido à perda de contato da placa com a sub-base, piora do 

nivelamento do piso e mau funcionamento das juntas (MONTARDO, 2009). 

 

2.1.4.2 Propriedades do concreto endurecido 

 

2.1.4.2.1 Resistência à compressão  

 

Para se projetar estruturas de concreto armado, o engenheiro projetista / 

calculista estipula uma resistência característica à compressão, que é definida 

como valor de referência e adotada como base de cálculo, a qual está associada 

a um nível de confiança de 95%. Para que a estrutura de concreto armado 

atenda aos requisitos de segurança, do ponto de vista estrutural, esta resistência 

deve ser atingida pelo concreto da estrutura, devendo ser sistematicamente 

avaliada, demonstrada e registrada ao longo do processo de produção. 

Considerando que o concreto é uma rocha artificial, é possível produzir concretos 

com propriedades similares às das rochas de origem dos agregados (HELENE; 

ANDRADE, 2010).  

Na Tabela 1, são apresentados os resultados de resistência à 

compressão de alguns cimentos nacionais, a 28 dias de idade, no ensaio 

padronizado que utiliza uma argamassa padrão de traço 1:3, com uma relação 

água/cimento fixa de 0,48. Pode ser observado que é permitida uma diferença 

máxima de resistência, entre cimentos de uma mesma classe 32, no caso, de 

7,2MPa. Esta diferença é limitada em virtude de que, as especificações dos 

cimentos permitem intervalos entre a resistência mínima e a máxima para 

assegurar certa uniformidade de produto. Por exemplo, na classe 25, a 

resistência à compressão pode variar de 32MPa a 49MPa. Já os cimentos de 
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classe 40 não possuem limite superior para a resistência (HELENE; ANDRADE, 

2010). 

 

Tabela 1 – Resistencia à compressão de alguns cimentos Portland do Brasil 

Idade 
Resistência à compressão (28 dias) MPa 

CP V ARI CP II F 32 CP II Z 32 CP II Z 32 CP IV 32 CP III 40 

1 dia 21,1 - - - - - 
3 dias 33,6 28,8 25,8 22,6 20,6 21,0 
7 dias 40,0 35,0 32,0 28,0 29,8 30,2 
28 dias 50,1 43,6 42,3 35,0 42,8 50,2 

Fonte: Helene e Andrade (2010) 

 

A normalização brasileira orienta diversas etapas necessárias para 

determinar-se corretamente a resistência à compressão dos concretos. A norma 

NBR NM 33 (ABNT, 1994) determina os procedimentos para a coleta das 

amostras, definindo volumes de concreto a serem coletados em betoneiras 

estacionárias ou em caminhões betoneiras, para a realização das moldagens 

dos corpos-de-prova.  

A NBR 5738 (ABNT, 2007) determina os procedimentos para a moldagem 

e cura dos corpos-de-prova, que podem ser realizados por imersão em água ou 

em câmara úmida, com condição de temperatura e umidade relativa do ar 

controlada. Os corpos-de-prova devem ser cilíndricos, sendo mais comumente 

utilizados no Brasil, os de 10cm de diâmetro por 20cm de altura e os de 15cm de 

diâmetro por 30cm de altura.  

O ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

deve seguir os procedimentos da NBR 5739 (ABNT, 2007), que define os 

tratamentos que podem ser empregados no topo dos corpos-de-prova, a 

velocidade de carregamento, a umidade dos corpos-de-prova, dentre outras 

condições de ensaio que possam influenciar nos resultados. A qualidade 

potencial do concreto depende da relação água/cimento e do grau de hidratação. 

São esses os dois principais parâmetros que regem as propriedades de 

absorção capilar da água, de permeabilidade por gradiente de pressão de água 

ou de gases, de difusividade da água ou dos gases, de migração elétrica de íons, 

assim como, todas as propriedades mecânicas, tais como: módulo de 

elasticidade, resistência à compressão, à tração, fluência, relaxação, abrasão e 

outras. A qualidade efetiva do concreto na obra deve ser assegurada por um 
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correto procedimento de mistura, transporte, lançamento, adensamento, cura e 

desmoldagem.  

Na maioria dos casos, um concreto de resistência mais alta é, em princípio 

e sob certas circunstâncias, potencialmente mais durável do que um concreto de 

resistência mais baixa, obtido com os mesmos materiais. Porém, nem sempre a 

resistência à compressão é, por si só, uma medida suficiente da durabilidade do 

concreto, pois esta depende das camadas superficiais do concreto da estrutura 

(HELENE; ANDRADE, 2010).  

Nessas camadas, a moldagem, o adensamento, a cura e a desmoldagem 

têm efeito muito importante nas propriedades de difusividade, permeabilidade e 

absorção capilar de água e gases. A Tabela 2 dá uma ideia de como varia a 

resistência do concreto com a mudança do tipo de cimento (HELENE; 

ANDRADE, 2010). 

 

Tabela 2 – Resistência média do concreto em MPa em função da relação a/c 
para vários tipos de cimentos brasileiros 

Tipo e classe de cimento 
Relação agua/cimento 

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

CP I 32 28 32 37 41 47 
CP II 32 24 28 31 35 39 
CP II 40 28 32 36 41 46 
CP III 32 23 27 31 36 41 
CP III 40 27 32 37 42 49 
CP IV 32 24 28 32 36 41 
CP V ARI.RS 30 33 38 42 46 
CP V ARI 33 38 42 47 53 

Fonte: Helene e Andrade (2010) 

 

Quando não for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 

28 dias. A estimativa da resistência à compressão média, fcmj, correspondente 

a uma resistência fckj especificada, deve ser calculada conforme indicado na 

NBR 12655 (ABNT, 2006).  

A evolução da resistência à compressão com a idade deve ser obtida 

através de ensaios laboratoriais especialmente executados para tal. Na ausência 

desses resultados experimentais podem-se adotar, em caráter orientativo, os 

valores indicados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Relações fcj/fc, admitindo cura úmida em temperatura de 21°C a 
30°C. 

Cimento 
Portland 

Idade, em dias 

3 7 14 28 63 91 120 240 360 720 

CP III 
0,46 0,68 0,85 1 1,13 1,18 1,21 1,28 1,31 1,36 

CP IV 

CP I 
CP II 

0,59 0,78 0,9 1 1,08 1,12 1,14 1,18 1,20 1,22 

CP V 0,66 0,82 0,92 1 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,17 
Fonte: Helene e Andrade (2010) 

 

2.1.4.2.1.1 Classes  

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) os concretos estruturais devem 

atender às classes do grupo I, indicadas na NBR 8953 (ABNT, 2009), a saber: 

C15, C20, C25, C30, C35, C40, C45 e C50. Os números indicadores da classe 

representam a resistência característica à compressão especificada para a idade 

de 28 dias, em MPa.  

O valor mínimo da resistência à compressão deve ser de 20MPa para 

concretos apenas com armadura passiva (armado) e 25MPa para concretos com 

armadura ativa (protendido). O valor de 15MPa pode ser usado apenas em 

concreto magro e em obras provisórias. É possível e recomendável que esses 

limites subam a novos patamares em breve, nas próximas revisões da NBR 6118 

(ABNT, 2014).  

 

2.1.4.2.2 Resistência à tração  

 

Para obter a resistência à tração indireta, pelo método da compressão 

diametral ou método de Lobo Carneiro, fct,sp, e a resistência à tração na flexão, 

fct,f , devem ser empregados os métodos de ensaios descritos na NBR 7222 

(ABNT, 1994) e na NBR NM 55 (ABNT, 1996), respectivamente. Segundo a NBR 

6118 (ABNT, 2014), a resistência à tração direta fct pode ser considerada igual a 

0,9fct,sp ou 0,7 fct,f  ou, na falta de ensaios para obtenção de fct,sp  e fct,f , pode ser 

avaliada por meio das expressões: 

 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 𝑓
𝑐𝑘

2
3⁄                         (01) 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 = 0,7 𝑓𝑐𝑡𝑚 
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𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑠𝑢𝑝 = 1,3 𝑓𝑐𝑡𝑚 

 

Onde:  

fctm e fck são expressos em MPa. Sendo fckj ≥ 7MPa, estas expressões 

podem também ser usadas para idades diferentes de 28 dias. 

 

2.1.4.2.3 Porosidade 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2007) – Projeto de estruturas de concreto– 

Procedimento, estabelece também no item 7 – Critérios de projeto que visam a 

durabilidade, uma correlação entre a relação água/cimento e a resistência à 

compressão. Na tabela 7.1 da norma estão os valores máximos da relação a/c 

em função das classes de agressividade ambiental e tipo do concreto. São 

cuidados abrangentes, com o objetivo de reduzir a porosidade do concreto e 

preservar sua vida útil. A adição suplementar da água além da prevista na 

dosagem, altera a relação a/c, prejudica a resistência e aumenta a porosidade 

(AOKI, 2013).  

A água deve ser empregada na quantidade estritamente necessária para 

envolver os grãos, permitindo a hidratação e posterior cristalização do cimento 

(AOKI, 2013). 

O fator a/c deve ser sempre o mais baixo possível, dentro das 

características exigidas para o concreto e da qualidade dos materiais disponíveis 

para a sua composição (AOKI, 2013). 

Quando se tem muita água na mistura, o excesso migra para a superfície 

pelo processo de exsudação. Deixa atrás de si vazios chamados de porosidade 

capilar. Esta porosidade prejudica a resistência do concreto aumenta sua 

permeabilidade e diminui a durabilidade da peça concretada (PORTAL DO 

CONCRETO, 2015). 

 

2.1.4.2.4 Durabilidade 

 

Quanto à durabilidade do concreto, devem ser tomadas providências para 

garantir baixo índice de permeabilidade, assim como proceder a uma cuidadosa 

execução do concreto, adotando-se baixa relação água-cimento e com um certo 
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teor mínimo de cimento na dosagem, medidas estas mais eficazes para chegar-

se a uma alta densidade do concreto (ROQUE; MORENO JUNIOR, 2005). A 

durabilidade de certo material está ligada a sua capacidade em se manter num 

certo estado por um tempo determinado. Assim como, pode ser a resistência de 

determinado elemento a degradação. Esta explicação está diretamente ligada 

ao comportamento do elemento em utilização, com total atendimento as 

necessidades do usuário (ROQUE; MORENO JUNIOR, 2005). 

O concreto, para ser durável, deve possuir elevada compacidade e ter sua 

fissuração controlada. Ainda com vista à durabilidade, é essencial que os 

devidos cuidados sejam tomados na fase de execução, de modo que se 

obtenham níveis satisfatórios de qualidade, principalmente no que se refere ao 

lançamento, ao adensamento e à cura do concreto. O aumento da porosidade e, 

por consequência, da permeabilidade do concreto facilitam a penetração de 

substâncias nocivas, tornando-o mais suscetível aos ataques por agentes 

agressivos que podem conduzir à deterioração tanto do próprio concreto como 

do aço. Portanto, o projeto para durabilidade deve definir formas estruturais, 

dimensões e arranjos de armadura apropriados, apresentar especificações 

adequadas para os materiais, propor recomendações para a execução e 

fornecer aos usuários planos de inspeção e de manutenção preventiva (ROQUE; 

MORENO JUNIOR, 2005).  

Embora tenham ocorrido avanços significativos no conhecimento da 

durabilidade dos materiais e tenham sido desenvolvidas metodologias gerais 

para previsão da vida útil, muitos estudos devem ser ainda feitos para o 

aprimoramento das metodologias e obtenção de uma quantidade maior de dados 

(JOHN, 2001). Assim, controlar a natureza e a distribuição dos poros e das 

fissuras no concreto torna-se tarefa essencial para atender aos requisitos de 

durabilidade das estruturas. 

 

2.1.4.2.5 Deformação 

 

Segundo Almeida (2002), as deformações do concreto podem ser de duas 

naturezas:  

Deformações causadas por variação das condições ambientes: retração 

e deformações provocadas por variações de umidade e temperatura ambiente; 
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Deformações causadas pela ação de cargas externas: deformação 

imediata, deformação lenta, deformação lenta recuperável e fluência. 

A substituição dos agregados convencionais por agregados leves para a 

obtenção dos concretos leves estruturais, além da redução da massa específica, 

ocasiona alterações significativas em importantes propriedades do concreto, 

como, por exemplo, no valor do módulo de deformação (ROSSIGNOLO, 2003). 

Como geralmente os agregados leves apresentam valores do módulo de 

deformação significativamente inferiores aos encontrados nos agregados 

tradicionais, os concretos leves apresentam valores de módulo de deformação 

inferiores aos observados para os concretos tradicionais, para o mesmo nível de 

resistência à compressão (EUROLIGHTCON, 2001). 

 

2.1.5 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

 

Pesquisas relacionadas ao estudo de agregados reciclados de concreto 

atestam que o material tem grande potencial de utilização. No Brasil, os estudos 

estão concentrados basicamente no tratamento das sobras de concreto em 

centrais dosadoras, e ao reaproveitamento de resíduos de construção e 

demolição (BUTTLER, 2003). Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Resíduos de Construção e Demolição (RCD), são os materiais 

oriundos da construção, reforma e demolição de obras de construção civil, tais 

como edificações, rodovias, barragens, bem como da preparação e escavação 

do solo. Entre os resíduos mais comumente encontrados estão: tijolos, concreto 

em geral, solos, rochas, madeiras, vidros, plásticos, entre outros, esses resíduos 

recebem o nome de entulho de obra, caliça ou metralha.  

A Resolução 307 CONAMA (2002) classifica os resíduos em quatro 

categorias que são:  

Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: argamassa, concreto, tijolos, telhas etc.  

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

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

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;  
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Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros bem como telhas e demais objetos 

e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.  

Delongui (2012) ressalta que a indústria da construção civil é carente de 

tecnologia para reaproveitamento, reciclagem e gerenciamento dos resíduos 

produzidos. Isso é bastante prejudicial ao meio ambiente, em virtude do grande 

volume de material produzido. O mesmo autor chama a atenção para o volume 

de RCD gerado pela indústria civil, que chega a representar cerca de dois terços 

da massa total de resíduos sólidos produzidos em uma cidade.  

A mesma ideia é compartilhada por Oliveira et al. (2006), que afirma que 

um dos maiores problemas enfrentados indústria da construção civil é o 

desperdício de materiais, que gera volume de entulho que é quase o dobro do 

volume de resíduos sólidos urbanos. No entanto, este entulho quando reciclado 

pode gerar agregados com propriedades adequadas e custos inferiores aos 

preços médios de mercado. Sendo que, vários estudos realizados têm 

comprovado a viabilidade no aproveitamento destes resíduos na própria 

construção civil, desde que se estabeleça uma metodologia adequada. 

Atualmente a reciclagem de RCD é uma tendência mundial, visto a grande 

tendência a conscientização ambiental e a redução de custos. Buttler (2003) 

relata em seus estudos um panorama da situação mundial com relação a 

produção e reciclagem de RCD, onde a União Europeia é exposta como 

geradora de cerca de 170 milhões de toneladas anuais de resíduos de 

construção. Onde este resíduo pode ser dividido em: concreto - 41%, alvenaria 

- 40%, asfalto - 12%, cerâmica e azulejos - 7%. Diante desses dados, percebe-

se que os resíduos de concreto representam um volume torno de 68 milhões de 

toneladas/ano. Na Alemanha o volume de resíduos produzidos é de cerca de 45 

milhões de toneladas, sendo que cerca de 25% do volume total é composto de 

resíduos de concreto, no Japão a reciclagem de resíduos de construção chega 

a 57% do volume total produzido; sendo que aproximadamente 73% desse 

volume são representados pelo concreto proveniente de demolição de estruturas 

e pavimentos de concreto.  
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No Brasil atualmente, a geração de resíduos pela indústria da construção 

civil é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade. Segundo Buttler 

(2003) de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Serviços 

de Concretagem (ABESC), a região metropolitana de São Paulo produz um 

volume de resíduo de concreto mensal de cerca de 3500 m³ a 7000 m³. A 

disposição inadequada dos resíduos da construção civil ocasionadas pela falta 

de gerenciamento dos geradores contribui para a degradação do meio ambiente 

e afeta a qualidade de vida da população (ABESC, 2015). 

A modernização e reconstrução de rodovias, pontes, edifícios, etc 

ocasiona a geração de grande quantidade de resíduos provenientes de 

estruturas de concreto armado e protendido os quais, depois de reciclados, 

apresentarão um grande potencial para serem reutilizados como agregados 

(JACQUES, 2013).  

 

2.1.6 Caracterização de agregados reciclados 

 

Segundo Buttler (2003), as principais diferenças apontadas na literatura 

entre agregados naturais e agregados reciclados de concreto, destacam-se, 

para os agregados reciclados, a menor massa específica, maior absorção de 

água e principalmente a quantidade de argamassa aderida à superfície dos 

agregados que influência desde as propriedades do agregado, até as do 

concreto confeccionado com ele, seja no estado fresco ou endurecido.  

 

2.1.6.1 Quanto à origem 

 

De acordo com Souza et al. (2014) quando se refere aos processos 

construtivos fica claro que os resíduos acabam sendo gerados devido a vários 

ciclos na construção, como: 

 

a) Processo de construção; 

b) Processo de manutenção e reformas; 

c) Fase de demolição de edifícios. 
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De acordo com a fase de construção da obra citam-se as perdas que de 

certa forma é decorrente dos processos construtivos, podendo identificar nessa 

fase que a maioria das determinadas perdas acaba sendo incorporadas nas 

fases seguintes como é o caso de concretos ou até mesmo argamassas de 

revestimento (SOUZA et al., 2014).  

Outro método que resulta em perdas e resíduos provenientes da 

construção civil é citado por John (2000), dizendo que as perdas através de 

manutenção ficam claras em casos de correção de atividades patológicas no 

final da vida útil de uma estrutura, muito encontrado também em casos de 

reformas e atividades que buscam uma mudança, visando assim à 

modernização da edificação que neste caso é inevitável a pratica de demolição 

do empreendimento.  

Na etapa da demolição da construção os resíduos são provenientes de 

problemas que se estime um longo período, portanto a redução dos materiais 

desse processo acaba sendo um pouco difícil prever, uma vez que a vida útil de 

um empreendimento pode depender de vários fatores como processos químicos, 

físicos ou forças mecânicas, porem de certa forma esta fase acaba sendo 

inesperada, uma vez que os estudos que avaliem a durabilidade das edificações 

são pouco estudados (SOUZA et al., 2014).  

 

2.1.6.2 Quanto à forma 

 

A NBR 5564 (ABNT, 2011) determina a forma dos grãos por paquímetro 

e classifica-a em cúbica, alongada ou alongada lamelar (Figura 1), em função da 

razão entre a espessura e a largura (C/B) e da razão entre a largura e o 

comprimento (B/A).  
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Figura 1: Representação dos parâmetros de forma estabelecidos pela NBR 
5564 (ABNT, 2011) 

 

Fonte: Farias e Palmeira (2010) 

 

A forma diz respeito às características geométricas tais como: 

arredondada, angulosa, alongada ou achatada. Partículas formadas por atrito 

tendem a ser arredondadas, pela perda de vértices e arestas. Areias de 

depósitos eólicos, assim como areia e pedregulho de zonas marítimas ou leitos 

de rio, têm geralmente uma forma bem arredondada. Agregados de rochas 

intrusivas britadas possuem vértices e arestas bem definidos e são chamados 

de angulosos. Geralmente, produzem partículas equidimensionais. Calcários 

estratificados, arenitos e folhelho tendem a produzir fragmentos alongados e 

achatados, especialmente quando são usados britadores de mandíbula no 

beneficiamento. Aquelas partículas cuja espessura é relativamente pequena em 

relação a outras duas dimensões, são chamadas de lamelares ou achatadas, 

enquanto aquelas cujo comprimento é consideravelmente maior do que as 

outras duas dimensões são chamadas de alongados. Algumas vezes, um outro 

termo usado para descrever a forma de agregados graúdos é a área específica 

volumétrica, que é definida como a relação entre a área superficial e o volume. 

Partículas esféricas ou bem arredondadas tem baixo valor de área específica, 

mas partículas alongadas e achatadas possuem valor elevado de área 

específica (EFFTING, 2014). 
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2.1.6.3 Quanto à textura 

 

A classificação da textura superficial, que é definida pelo grau de quanto 

a superfície do agregado é lisa ou áspera, é baseada em uma avaliação visual. 

A textura superficial do agregado depende da dureza, granulação e porosidade 

da rocha matriz e da sua subseqüente exposição à ação de atrito. Sendo, “flint” 

e escórias densas apresentam uma textura lisa, vítrea. Areia, pedregulhos e 

“chert” são lisos em seu estado natural. Pedras britadas de granito, basalto e 

calcário apresentam uma textura áspera. Pumicita, escória expandida e cinza 

volante sinterizada apresentam uma textura celular com poros visíveis 

(EFFTING, 2014). 

 

2.1.6.4 Quanto à granulometria  

 

Composição granulométrica é a distribuição das partículas dos materiais 

granulares entre várias dimensões, e é usualmente expressa em termos de 

porcentagens acumuladas maiores ou menores do que cada uma das aberturas 

de uma série de peneiras, ou de porcentagens entre certos intervalos de 

aberturas de uma série de peneiras, ou de porcentagens entre certos intervalos 

de aberturas das peneiras (EFFTING, 2014). 

Há várias razões para a especificação de limites granulométricos e da 

dimensão máxima dos agregados, a mais importante é a sua influência na 

trabalhabilidade e custo. Por exemplo, areias muito grossas produzem misturas 

de concreto ásperas e não trabalháveis, e areias muito finas aumentam o 

consumo de água (portanto, o consumo de cimento para uma dada relação 

água/cimento) e são anti-econômicas; agregados que não têm uma grande 

deficiência ou excesso de qualquer tamanho de partícula, em especial, 

produzem as misturas de concreto mais trabalháveis e econômicas (EFFTING, 

2014).  

A dimensão máxima do agregado é, convencionalmente, designada pela 

dimensão da abertura da peneira, na qual ficam retidos 15% ou menos das 

partículas do agregado. Em geral, quanto maior a dimensão máxima do 

agregado, menor será a área superficial por unidade de volume, que tem de ser 

coberta pela pasta de cimento, para uma dada relação água/cimento. Desde que 
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o preço do 13 cimento é, usualmente, cerca de 10 vezes (em alguns casos até 

mesmo 20 vezes), mais caro que o preço do agregado, qualquer ação que possa 

economizar cimento sem reduzir a resistência e a trabalhabilidade do concreto 

pode resultar em um benefício econômico significativo. Além do aspecto 

econômico, há outros fatores que governam a escolha da dimensão máxima do 

agregado para uma mistura de concreto. De acordo com uma regra prática, 

usada pela construção civil, a dimensão máxima do agregado não deve ser maior 

que um quinto da dimensão mais estreita da fôrma na qual o concreto será 

colocado; também não deve ser maior que três quartos da menor distancia livre 

entre as armaduras de reforço. Como partículas maiores tendem a produzir mais 

microfissuras na zona de transição entre o agregado graúdo e a pasta de 

cimento, nos concretos de alta resistência a dimensão máxima do agregado é 

limitada a 19mm (EFFTING, 2014). 

De acordo com Effting (2014), em relação a granulometria, os agregados 

podem ser classificados como: 

 

a) Areia: pode ser usada, inclusive, para concreto estrutural, pois conta com 

um pouco de cimento no material. Para fazer concreto magro, por 

exemplo, demanda mais água e menos cimento; 

b) Pedrisco: a principal diferença em relação ao convencional é a financeira. 

Pode ser usado em peças estruturais, sendo necessário atentar apenas 

para a proporção. Concretos sem fins estruturais podem contar com 100% 

do pedrisco reciclado; 

c) Britas I e II: pode substituir totalmente a pedra convencional em qualquer 

aplicação que não seja estrutural; 

d) Bica corrida e bica com cerâmica: devido à grande quantidade de pó de 

cimento, para solos muito frágeis e úmidos costuma-se usar bica reciclada 

para execução de solo-cimento, o que barateia a execução com ganho de 

resistência. A alta capacidade de absorção da cerâmica exige o uso de 

uma maior quantidade de água nos casos em que há presença desse 

material; 

e) Rachão: a versão reciclada substitui totalmente a convencional em 

qualquer aplicação, inclusive para gabiões; 
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f) BGS (brita graduada simples): como é possível obter qualquer 

granulometria a partir do material reciclado, pode-se utilizar a BGS para 

aplicações em geral. 

 

2.1.7 Utilização de Agregados Reciclados em Concretos 

 

O crescimento da população mundial e o consumo exagerado 

aumentaram a demanda por recursos naturais, afetando diretamente as diversas 

formas da vida no planeta. Nesse contexto a construção civil é apontada como 

grande consumidora de recursos não renováveis, e ainda, somado ao consumo, 

vem o grande volume de desperdício e geração de resíduos produzidos por 

vários tipos de processo, que representam milhões de toneladas por dia em todo 

o mundo (LUCAS; BENATTI, 2008).  

Sendo assim, a reciclagem de resíduos é fundamental para a 

preservação, conservação e redução do consumo de recursos naturais não 

renováveis do planeta, pois satisfaz às necessidades da população presente 

sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras e também do próprio 

planeta. Nessa busca de soluções que minimizem as agressões ao ambiente, 

destaca-se o setor da construção civil, que, sendo um ramo da atividade 

tecnológica consumidor de grande volume de recursos naturais, apresenta 

grande potencial para o aproveitamento de resíduos sólidos em materiais de 

construção (LUCAS; BENATTI, 2008).  

Segundo Grubba (2009), o processo de reciclagem dos RCD de classe A, 

é feito basicamente através das operações de triagem, britagem e peneiramento. 

Feito isso os RCD são classificados basicamente em dois grupos: agregados 

reciclados de concreto e agregados reciclados mistos. Por sua natureza mais 

homogênea, os agregados reciclados de concreto podem ser usados na 

fabricação de argamassas, elementos pré-moldados, calçadas, bem como em 

pavimentação, tal como agregado para a massa asfáltica ou como base ou sub-

base de pavimentos.  

A NBR 15116 (ABNT, 2004) define os parâmetros para tipos de agregado 

proveniente de resíduos de classe A como:  
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 Agregado de resíduo de concreto (ARC): É o agregado obtido do 

beneficiamento de resíduo de classe A, composto na sua fração graúda, 

de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland 

e rochas; 

 Agregado de resíduo misto (ARM): É o agregado obtido do 

beneficiamento de resíduo de classe A, composto na sua fração graúda 

com menos de 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland 

e rochas. 

 

Segundo Buttler (2003) os resíduos de concreto no estado endurecido 

geralmente são reciclados visando a sua reutilização como agregados em novas 

misturas ou para confecção de sub-bases e bases de rodovias.  

A britagem de rejeitos de concreto com idades mais avançadas, como os 

oriundos da demolição de estruturas de concreto, podem gerar algumas dúvidas 

quanto ao potencial de reutilização desse material. A dificuldade encontrada 

nesse processo é o desconhecimento das propriedades do concreto a ser 

reciclado, tais como idade, resistência de projeto, entre outras. Segundo Buttler 

(2003), a escolha do britador a ser utilizado na reciclagem do concreto 

aperfeiçoará os resultados e proporcionará agregados com a granulometria e 

forma de partículas desejadas. Sendo que, o britador de mandíbula fornece uma 

melhor distribuição granulométrica do agregado reciclado para a produção de 

concreto, já o britador de cones é adequado para ser utilizado como um britador 

secundário. 

Um entrave para a reciclagem de RCD está na grande variabilidade 

observada nesse tipo de material. Variabilidade esta, que pode influenciar 

negativamente a resistência e durabilidade do concreto. No entanto vários 

trabalhos atestam o potencial de reuso de RCD na confecção de concreto sem 

perdas de qualidade (JACQUES, 2013) 

Após a realização de diversos ensaios, comparando concreto Portland 

tradicional (confeccionados com agregados minerais) com substituição total e 

parcial do agregado graúdo natural por agregado graúdo reciclado de concreto 

em teores de 100%, 50% e 30%, Jacques (2013) comprovou a viabilidade da 

substituição total e parcial do Agregado Graúdo Natural, por Agregado Graúdo 

Reciclado de Concreto. 
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No caso de agregados graúdos o mesmo analisou que a sua utilização 

apresenta resultados satisfatórios, no que se diz respeito ao fator água cimento 

sendo o valor bastante baixo, podendo apresentar concreto com características 

mais densas, já a sua utilização como agregado graúdo, ficou claro a sua 

deficiência principalmente referente à resistência a compressão, a abrasão e a 

permeabilidade (HOOD, 2006) 

Diante dessas situações surge um questionamentos sobre a viabilidade e 

aceitação do uso do concreto feito a partir de agregados de RCD na região do 

Meio Oeste de Santa Catarina, mais especificamente na região de Caçador. 

Sendo que o presente estudo visa avaliar as características do concreto feito 

com resíduo de RCD substituindo parte ou totalmente os agregados naturais, 

além de avaliar os custos para sua confecção e possíveis reduções no impacto 

ambiental causado tanto pela exploração dos recursos naturais quanto pela 

deposição dos RCD em locais inapropriados.  

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Material 

 

2.2.1.1 Cimento Portland 

 

No estudo foi utilizado o cimento CP II 32, o mais comum no mercado, da 

marca Votorantin, que tem por característica a adição de pozolana no teor que 

varia de 15% a 50% em massa. O estudo foi realizado para verificar o 

aproveitamento de concreto com agregado graúdo, e a pozolana presente no 

referido cimento não altera os resultados.  

O alto teor de pozolana do CP II confere a este cimento uma alta 

impermeabilidade e consequentemente maior durabilidade. Segundo a ABCP, o 

concreto fabricado com o cimento CP II se torna mais impermeável, apresenta 

resistência mecânica à compressão superior ao concreto de cimento Portland 

comum à longo prazo. Devido ao seu baixo calor de hidratação o cimento CP II 

é indicado para aplicações em obras que necessitem grande volume de 

concreto.  
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Figura 2: Aspecto visual do cimento 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.1.2 Agregado miúdo natural (areia) 

 

O agregado miúdo utilizado durante a realização da pesquisa foi areia 

média proveniente da região de Porto União- SC, o mesmo foi submetida, aos 

seguintes ensaios no laboratório da UNIARP:  

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003);  

b) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e 

massa especifica aparente (ABNT, 2009).  

 

Figura 3: Aspecto visual do agregado miúdo (areia) 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.2.1.3 Agregado graúdo natural 

 

O Agregado Graúdo Natural (AGN) utilizado na pesquisa foi a Brita 01, 

proveniente da pedreira Minerocha Catarinense localizada no município de 

Caçador – SC o mesmo foi submetido, aos seguintes ensaios no laboratório da 

UNIARP:  

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003); 

b) NBR NM 45: 2006 - agregados - determinação da massa unitária e do 

volume de vazios 

c) NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa 

através da peneira 75 um, por lavagem. 

 

Figura 4: Aspecto visual do agregado graúdo natural (brita) 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.1.4 Agregado graúdo reciclado de concreto 

 

O Agregado Graúdo Reciclado de Concreto – AGRC, utilizado na 

pesquisa foi proveniente do processo de britagem de Corpos de Provas (CP’s) 

de concreto da Concreteira Aterplan localizada no município de Caçador-SC, o 

processo de britagem deu-se primeiramente através da passagem dos CP’s por 

uma britagem manual e posteriormente o mesmo foi submetido, aos seguintes 

ensaios no laboratório da UNIARP:  



46 
 

 

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003);  

b) NBR NM 45: 2006 - agregados - determinação da massa unitária e do 

volume de vazios 

c) NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa 

através da peneira 75 um, por lavagem. 

 

Figura 5: Aspecto visual do agregado graúdo reciclado de concreto 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

NBR 15116 (ABNT, 2004): Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural - Requisitos 

Aproximadamente 15 kg de AGRC foram separados e utilizados durante 

a realização da pesquisa referente à parcela com características granulométricas 

semelhante à Brita 1, como forma de diferenciação visual, que o AGRC é 

praticamente branco, isso deve-se a resquícios de pasta de concreto que 

encontra-se aderido ao AGN natural do concreto que foi reciclado.  

 

2.2.1.5 Água de amassamento 

 

A água utilizada no preparo dos traços de concreto foi agua potável, 

proveniente do poço artesiano da UNIARP da cidade de Caçador – SC. 
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2.2.1.6 Aditivo Plastificante Polifuncional Redutor de Água 

 

O aditivo utilizada no preparo dos traços de concreto foi o ‘MIRA RT 101 

Polifuncional’, que conforme o fabricante, este produto foi especialmente 

desenvolvido para aplicação em temperatura ambiente elevada com alto poder 

dispersante e manutenção de abatimento. Provoca aumento nos tempos de 

pega. 

A linha MIRA são aditivos polifuncionais para concreto com bom poder de 

redução de água e com aplicações múltiplas e isento de cloretos. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

O projeto foi realizado em Caçador/SC, no primeiro semestre de 2016. Os 

ensaios laboratoriais foram realizados no laboratório de concreto e argamassa 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 

Durante a realização da pesquisa foi adotada a metodologia e protocolo 

descritos por Jacques (2013), para determinação das características físicas dos 

materiais utilizados e também para mensuração da resistência do concreto 

produzido com agregados reciclados de concreto e também com agregados 

naturais. 

 

2.2.2.1 Caracterização do agregado miúdo 

2.2.2.1.1 Granulometria  

 

As amostras, previamente secas em estufa com temperatura de 105ºC + 

ou - 5ºC, foram peneiradas em um peneirador mecânico, através das peneiras 

de série normal 9,0mm à 0,15mm, permitindo a separação dos diferentes 

tamanhos dos grãos do agregado. Em cada peneira o material retido foi 

separado e pesado, anotando-se o valor na planilha de composição 

granulométrica. Os grãos de agregado miúdo que ficaram presos nas malhas 

das peneiras foram retirados através da passagem da escova de aço, de modo 

que nenhuma partícula fosse perdida. Para cada amostra foram feitas duas 
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determinações, seguindo as recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003). 

 

2.2.2.2 Caracterização do agregado graúdo 

2.2.2.2.1 Granulometria  

 

Dimensão máxima característica: Grandeza associada à distribuição 

granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em milímetros, 

da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado 

apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 

5% em massa. 

Módulo de finura: Soma das porcentagens retidas acumuladas em massa 

de um agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 100. 

Aparelhagem  

-Balança 

Com resolução de 0,1% da massa da amostra de ensaio. 

-Estufa 

Capaz de manter a temperatura no intervalo de (105 ± 5)°C. 

-Peneiras 

Das séries normal e intermediária, com tampa e fundo1), que atendam às 

exigências das normas ISO 3310-1(2000) ou ISO 3310-2(2013). 

 

2.2.2.2.2 Massa unitária 

 

NBR NM 45 (ABNT, 2006) - agregados - determinação da massa unitária 

e do volume de vazios, dado pela formula: 

 

𝑃𝑎𝑝 =
𝑀𝐴𝑅−𝑀𝑅

𝑉
        (02) 

 

Onde: 

Pap: Massa unitária (g/cm3) 

MAR: Massa do recipiente + agregado (g) 

MR: Massa do recipiente (g) 

V: Volume do cilindro (m3) 
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Para determinação da massa unitária e do volume de vazios procedeu-se 

da seguinte maneira: 

a) Foi determinado e registrado a massa do recipiente vazio. A seguir, 

encheu-se o recipiente com o material até um terço de sua capacidade e nivelou-

se a superfície com os dedos. 

b) Efetuou o adensamento da camada de agregado mediante 25 golpes 

da haste de adensamento, distribuídos uniformemente em toda a superfície do 

material. 

c) Continua-se o enchimento do recipiente até completar dois terços de 

sua capacidade e proceder como indicado (a e b). 

d) Finalmente, termina-se de encher totalmente o recipiente e procede-se 

como definido em ‘a’ e ‘b’. 

e) Ao compactar a primeira camada do agregado, a haste de 

adensamento não deve tocar o fundo do recipiente. Ao compactar as segunda e 

terceira camadas, evitar que a haste penetre na camada anterior. 

f) Nivelar a camada superficial do agregado com as mãos ou utilizando 

uma espátula, de forma a rasá-la com a borda superior do recipiente. 

g) Determinar e registrar a massa do recipiente mais seu conteúdo. 

 

2.2.2.2.3 Determinação do teor de material pulverulento  

 

NBR NM 46 (ABNT, 2003) Agregados - Determinação do material fino que 

passa através da peneira 75 um, por lavagem;  

Conforme a NBR 9441 (ABNT, 1998) estabelece a massa mínima por 

amostra para o agregado miúdo toma-se 500g de material; 

a) Colocou-se a amostra (Mi1) no recipiente e recobriu com água. Agitou o 

material, com o auxílio de uma haste, de forma a provocar a separação e 

suspensão das partículas finas, tomando o cuidado de não provocar abrasão no 

material. Despejou-se a água cuidadosamente através das peneiras para não 

perder material; 

b) Em seguida se lançou o material retido nas peneiras de volta ao recipiente 

e repetiu-se a operação de lavagem até que a água de lavagem se torne límpida. 
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Fez-se a comparação visual da limpidez entre a água, antes e depois da 

lavagem, utilizando os recipientes de vidro; 

c) Ao terminar a lavagem, colocou-se o material no recipiente, recobriu com 

água e deixou em repouso o tempo necessário para decantar as partículas. 

Retirar a água em excesso com auxílio de bisnaga para facilitar a posterior 

secagem em estufa, tomando o cuidado de não provocar perda de material; 

d) Secou-se o agregado lavado em estufa a (105 - 110)"C até constância de 

massa e determinar sua massa final seca(mfi); 

e) Repetir o procedimento para a outra amostra (Mi2). 

f) Secar previamente as amostras de ensaio em estufa a 105"C - 110"C até 

constância de massa. Determina-se suas massas secas (Mi1 e Mi2). 

g) O teor de materiais pulverulentos de cada amostra é obtido pela diferença 

entre as massas da amostra antes (Mi) e depois da lavagem (Mf) é expresso em 

porcentagem da massa da amostra ensaiada. 

 

2.2.2.3 Estudo de dosagem  

 

Realizou-se o Método de Dosagem da ABCP, onde de acordo com as 

características físicas dos materiais chegamos à determinação do traço para a 

resistência desejada. Para isso primeiramente foi determinado como padrão para 

a pesquisa que a Resistência Característica do Concreto a Compressão - Fck 

deveria ser de 25 Mpa aos 28 dias de fabricação, e de acordo com a norma NBR 

12655 (ABNT, 1996) a resistência média do concreto à compressão Fcj, é obtida 

através da seguinte equação: 

 

𝐹𝑐𝑗 = 𝐹𝑐𝑘 + 1.65. 𝑠𝑑                                                 (03)

 𝐹𝑐𝑗 = 25 + 1,65.4 

𝐹𝑐𝑗 = 31,60 𝑀𝑃𝑎 

 

Onde: 

Fcj: resistência à compressão do concreto prevista para a idade de “j” dias, 

em MPa; 

Fck: resistência à compressão do concreto característica, em MPa; 
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Sd: desvio-padrão de dosagem, em Mpa, exposto na Tabela 4. 

 

Depois de calculada a quantidade de material necessária para a 

fabricação de cada traço, o mesmo foi pesado e separado por traço, conforme 

metodologia descrita por Jacques (2013). 

 

Tabela 4: Desvio padrão a ser adotado em função das condições de preparo do 
concreto 

Condição Sd Sd 
(MPa) 

Materiais 

A aplicável as 
classes C 10 a C 

80 

4,0 

Todos os componentes do concreto medidos 
em massa, corrigindo as quantidades de água 
e de agregado miúdo, em função da umidade 

do agregado miúdo. 

B aplicável às 
classes C 10 a C 

25 

5,5 

Cimento medido em massa e agregados em 
volume, com correção do volume de agregado 
miúdo e da quantidade de água em função da 

umidade do agregado miúdo. 

C aplicável às 
classes C 10 e C 

15 

7,0 
Cimento medido em massa e agregados em 
volume, corrigindo a quantidade de água por 

simples estimativa. 
Fonte: Jacques (2013) adaptado da NBR 12655 (ABNT, 2006). 

 

Tabela 5: Tolerâncias admitidas para consistência do concreto através do 
abatimento do tronco de cone 

Consistência Abatimento (mm) Tolerâncias (mm) 

Seca 0 a 20 ± 5 

Medianamente plástica 30 a 50 ± 10 

Plástica 60 a 90 ± 10 

Fluida 100 a 150 ± 20 

Líquida ≥ 160 ± 30 

Fonte: Jacques (2013) adaptado da NBR 7223 (ABNT, 1992). 

 

2.2.2.3.1 Moldagem dos corpos de prova  

 

Ao atingir-se a trabalhabilidade desejada para cada traço, moldaram-se 

os Corpos de Prova (CP) para ensaios do concreto endurecido. Os CP’s nas 

dimensões 10x20 cm cilíndricos foram moldados de acordo com a NBR 5738 

(ABNT, 2015) Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-
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prova, e após desmoldagem acondicionados no Tanque de Cura do Laboratório 

para cura e posterior rompimento. 

 

Figura 6: Moldagem dos corpos de prova 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.2.4 Propriedades do concreto no estado endurecido 

 

2.2.2.4.1 Ensaio de Resistencia à Compressão  

 

A resistência à compressão dos concretos será avaliada por meio do 

rompimento de corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 cm de 

diâmetro com 20 cm de altura. O ensaio para a determinação da resistência foi 

feito no Laboratório de materiais da empresa Minerocha que fica localizado no 

município de Caçador, em prensa normatizada, para as idades de 7, 14 e 28 dias 

a partir da moldagem, conforme a NBR 5739 (ABNT, 2007) onde segundo a 

referida norma do seu item 3.1.1.4 “o corpo-de-prova cilíndrico deve ser 

posicionado de modo que, quando estiver centrado, seu eixo coincida com o da 

máquina, fazendo que a resultante das forças passe pelo centro”.  

Segundo a NBR 5739 (ABNT, 2007) a resistência à compressão deve ser 

calculada pela equação: 

 

𝐹𝑐 =
4𝐹

𝜋×𝐷2
                                                  (04) 

 

Onde: 
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FC: é a resistência à compressão, em MPa; 

F: é a força máxima alcançada, em Newtons; 

: Pi; 

D: é o diâmetro do corpo-de-prova em mm. 

 

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Caracterização dos materiais – Agregado miúdo natural, agregado graúdo 

natural e agregado graúdo de concreto 

 

Com o estudo da granulometria dos agregados utilizados (Figura 6), foram 

obtidos os percentuais de retenção acumulada dos agregados em várias 

peneiras (Tabela 6). Onde o agregado miúdo apresentou baixa porcentagem de 

impureza, no entanto os agregados graúdos mostraram certa distinção entre os 

seus componentes. 

 

Figura 7: Peneiras para determinação da granulometria. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Tabela 6: Porcentagem retida acumulada de material nas peneiras de 
diferentes granulometrias, para os diferentes agregados utilizados na 

fabricação do concreto 

Φ peneira (mm) 
AM  

Φ peneira (mm) 
AGN AGRC 

% retida acumulada  % retida acumulada 

< 0.15 100.0  4.75 100.0 100.0 

0.15 91.2  9.5 100.0 94.1 

0.3 69.4  19 97.8 63.7 

0.6 14.3  25 1.3 12.5 

1.18 1.9  37.5 0.0 1.1 

2 0.8  50 0.0 0.0 

4.75 0.3     

9.5 0.0     
AM: agregado miúdo; AGN: agregado Graúdo Natural e AGRC: Agregado Graúdo Reciclado de 
Concreto. 

O agregado miúdo natural foi padrão para todos os traços de concreto 

confeccionados, e mostrou-se com alta pureza, visto que apenas 2,1% de suas 

partículas firam retidas entre as peneiras de 1,18, 2 e 4,75mm (Figura 7). 

 

Figura 8: Curva granulométrica do agregado miúdo natural 

 

 

A granulometria dos agregados graúdos mostrou certa heterogeneidade 

entre os matérias, onde os agregados de origem natural apresentaram a maioria 

das suas partículas com diâmetro inferior aos 25mm e ausência de partículas 

com diâmetro inferior a 9,5mm (Figura 8), enquanto que nos agregados de 

concreto reciclado foi observado presença de materiais de diâmetro inferior a 
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9,5mm e também presença de partículas grandes, superiores a 37mm (Figura 

9). 

Figura 9: Curva granulométrica do agregado graúdo natural 

 

 

Figura 10: Curva granulométrica do agregado graúdo reciclado de concreto 

 

 

No parâmetro volume da massa unitária dos agregados (Figura 10), a 

massa unitária do agregado graúdo natural (AGN) foi de 1,575 g m3 e do 

agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC) foi 1,318 g m3. 
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Figura 11: Volume da massa unitária. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Já ao avaliar a quantidade de material fino aderido ao agregado graúdo, 

NBR NM 46 (ABNT,2003), foi observado 1,29% no agregado graúdo natural 

(AGN) e 2,20% no agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC). Valores 

estes que podem ser explicados pela presença de resíduos de argamassa 

presente junto às partículas de AGRC. A presença de material pulverulento afeta 

a resistência mecânica e trabalhabilidade do concreto. As partículas inferiores à 

(0,075mm) são constituídas de silte e argila. 

2.3.2 Estudo de dosagem de concreto  

 

A partir do valor do Resistência Característica do Concreto a Compressão 

– Fcj e dos resultados dos ensaios de caracterização dos materiais foram 

calculados os traços com somente agregado graúdo natural (100% AGN Padrão) 

e somente agregado grudo reciclado de concreto (100% AGRC), sendo que o 

traço de 50% de substituição de agregado natural por reciclado (50% AGRC) foi 

executado fazendo à substituição em massa dos agregados graúdos em relação 

ao 100% AGN (Padrão). Depois de calculada a quantidade de material 

necessária para a fabricação de cada traço (Tabela 7), o mesmo foi pesado e 

separado por traço. 
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Tabela 7: Dosagem dos componentes do concreto elaborado. 

Traços 
Agua Cimento Areia AGN AGRC Aditivo* 

(L) -----------------------(g)----------------------- 

100% AGN (Padrão) 4,08 6.66 13.40 19.90 --- --- 

50% AGRC 3,87 6.66 13.40 9.95 9.95 60 

100% AGRC 4,00 6.66 13.40 --- 19.90 60 
*MIRA RT Polifuncional; AGN: Agregado Graúdo Natural; AGRC: Agregado Graúdo Reciclado 
de Concreto.  

 

2.3.3 Propriedades do concreto no estado fresco  

 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, método 

de ensaio também conhecido como Slump Test, na qual se estabeleceu que o 

concreto tivesse consistência plástica. Desta forma, os resultados do Slump Test 

obtidos na confecção dos traços ficaram em ±10, tanto no traço de concreto 

padrão quanto nos traços com substituição do agregado graúdo natural por 

reciclado de concreto. 

 

Figura 11: Slump Test. 

 

Fonte: O próprio autor. 

  



58 
 

 

2.3.5 Propriedades do concreto no estado endurecido 

 

Ao serem submetidos ao teste de resistência a compressão em prensa 

hidráulica, conforme mostrado na figura 13, os corpos de prova mostraram 

comportamento bastante distinto. 

 

Figura 13: Ensaio de resistência a compressão. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Os valores obtidos para o ensaio de resistência a compressão estão 

apresentados na figura 14 e na tabela 8.  

Os maiores níveis de resistência foram os apresentados no traço 100% 

de agregado reciclado, ou seja, com 100% de agregado graúdo reciclado. Esta 

observação também foi relatada por Jacques (2013) que verificou que o concreto 

confeccionado com agregados 100% reciclados teve maior resistência a 

compressão do que o concreto convencional com 100% de agregado graúdo 

natural, 41,78 e 39,99 Mpa, respectivamente. Uma possível explicação para 

esse resultado, é o efeito da hidratação avançada dos compostos cimentícios 

presentes no AGRC (JAQUES, 2013). Já o traço com 50% de agregado reciclado 

expressou resistência a compressão similar ao concreto convencional quando 

avaliado na idade dos 28 dias. 
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Figura 14: Gráfico resistência (MPa) x Idade (dias). 

 

 

Tabela 8: Resultado da Resistência à Compressão (MPa) e Evolução das 
Resistências (%) 

Traços 

Resistência a 
compressão (Mpa) 

 
Evolução das 

Resistências (%) 

7 14 28  7 ao 
14 

14 ao 
28 

7 ao 
28 --------dias-------  

100% agregado natural 
(Padrão) 

16,39 24,76 26,23  51,07 5,94 60,04 

50% de agregado 
reciclado 

19,46 26,47 28,07  36,02 6,04 44,24 

100% de agregado 
reciclado 

22,97 29,4 31,2  27,99 6,12 35,83 

 

Ao observar o comportamento da evolução da resistência do concreto ao 

longo dos dias, tabela 8, percebemos um aumento gradual nos três traços 

analisados. No entanto, se percebe que o traço com 100% de agregado reciclado 

já tem a maior resistência a compressão na idade de 7 dias que tende a aumentar 

de maneira moderada até os 28 dias de idade, chegando a valores 18,9% 

superiores ao concreto padrão. O que atrai a atenção é o comportamento de 

evolução da resistência do traço padrão que aumentou em 51% do sétimo ao 

decimo quarto dia. Enquanto que o traço 50% de agregado graúdo reciclado 

atingiu valores de resistência similares ao padrão, porem em menor gradiente. 
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3. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados aqui apresentados, pode se afirmar que o uso de 

agregados graúdos de concreto reciclado na confecção de concreto não causa 

nenhum comprometimento as características de resistência desse material. 

Podendo, assim, ser substituído sem perdas de qualidade. 

O agregado graúdos natural (AGN) apresentou granulometria mais 

uniforme, enquanto que o agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC) maior 

heterogeneidade, com presença de partículas finas e também partículas 

grandes. A massa unitária do AGN foi de 1,575 g m3 e do AGRC foi 1,318 g m3. 

A quantidade de material fino aderido ao agregado “Teste Pulverulento”, foi maior 

no AGRC do que no AGN, o que pode ser explicado pela presença de resíduos 

de argamassa junto às suas partículas. A partir dos resultados dos ensaios de 

caracterização dos materiais foram calculados os seguintes traços: somente 

agregado graúdo natural (100% AGN Padrão); somente agregado graúdo 

reciclado de concreto (100% AGRC); e o traço de 50% de substituição de 

agregado natural por reciclado (50% AGRC). 

O concreto feito a partir de agregados reciclados tem características 

similares, e até superiores, ao concreto convencional e pode ser usado em 

substituição aos agregados naturais sem perdas nas características estruturais, 

diminuindo assim os impactos ambientais causados pela exploração desses 

recursos. Ainda, com a utilização de agregados reciclados pode-se conseguir 

significativa redução dos custos finais das obras e melhor uso desses materiais. 
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