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RESUMO 

 

A construção civil impulsiona a economia mundial, gerando empregos diretos e 

indiretos. Além de consumir grande quantidade de recursos naturais finitos, que são 

extraídos em locais mais distantes. Porém todo sistema de produção descarta 

resíduos, e no caso da indústria da construção civil é um volume considerável. Com 

este cenário, os processos de reciclagem dos resíduos da construção e demolição 

(RCD) atuam de forma a conscientizar e diminuir os impactos ambientais causados 

pela indústria da construção civil. Atitudes adotadas em todo o mundo como algo 

necessário e no Brasil ainda muito pouco aplicado, por isso se faz necessário o 

desenvolvimentos de pesquisas para que a construção civil fique motivada a reciclar, 

assim como outros seguimentos o fizeram. O resíduo da construção civil só deixou 

de ser chamado de entulho, quando foi vislumbrando a possibilidade financeira do 

seu reaproveitamento. Embora exista um apelo muito grande pelo impacto ambiental 

das edificações, dando um destino correto ao descarte da Indústria da Construção 

Civil e a redução do consumo dos recursos naturais. Neste trabalho buscou-se 

comparar a produção de três diferentes teores de agregados onde uma argamassa 

foi produzida com 100% de material reciclado a partir da britagem de blocos de 

concreto, outra produzida com 50% agregado reciclado e ainda, uma argamassa 

apenas com agregado natural, para a verificação do comportamento das 

argamassas submetidas a ensaios laboratoriais no Laboratório de Concreto e 

Argamassa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – (UNIARP), Caçador/SC. No 

estudo foram estudadas as características físicas dos agregados e das argamassas 

produzidas. O estudo apresentou que os resultados foram satisfatórios, onde o 

comportamento da resistência da argamassa foi satisfatório com relação aos teores 

de suas composições, sendo que mistura 100% agregado reciclado apresentou 

melhores resultados quanto à resistência à compressão. O estudo apresentou 

resultados que nos permite afirmar que o desenvolvimento de argamassas com 

materiais reciclados da construção civil, apresentam características superiores as 

argamassas produzidas a partir de agregados naturais, podendo ser aplicada desde 

pequenas obras com materiais do próprio canteiro ou até mesmo em larga escala 

comercial. 

 



 
 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil e demolição. Argamassa. Impacto 

ambiental. Agregado. Reciclados. Substituição. 

  



 
 

 
ABSTRACT 

 
The construction drives the world economy, creating direct and indirect jobs. In 

addition to consuming large quantities of finite natural resources that are extracted in 

more distant locations. However all production system discards waste, and in the 

case of the construction industry is a considerable amount. With this scenario, the 

recycling processes of waste from construction and demolition (RCD) act in order to 

raise awareness and reduce the environmental impacts caused by the construction 

industry. Attitudes adopted around the world as necessary thing and in Brazil is still 

very little used, so it is necessary that the development of research for the 

construction get motivated to recycle, as well as other segments did. In this paper we 

sought to compare the production of three different aggregate levels where mortar 

was produced with 100% recycled material from the crushing of concrete blocks, 

another produced 50% of natural aggregate and 50% of recycled aggregate and still 

a mortar only with natural aggregate, to verify the behavior of mortar subjected to 

laboratory tests on concrete and mortar Laboratory at the Alto Vale Rio do Peixe 

University - (UNIARP) Hunter / SC. In the study the physical properties of the 

produced aggregates and mortar were studied. The study presents the results of the 

satisfactory tests, where the behavior of the compressive strength was satisfactory 

with the contacts of the contents of its compositions. The study presents the results 

that allow us the development of mortars with the recycled materials of the civil 

construction; characteristics Such as mortars produced from natural aggregates, and 

can be applied from small works with materials from the same bed or even on a large 

commercial scale. 

 

Keywords: Waste from construction and demolition, mortar, environmental impact, 

aggregate, recycled replacement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todo sistema de produção gera resíduos, e isso não é diferente com a 

indústria da construção civil, como é o pensamento de muitos autores como Araújo, 

(2014) que considera que a indústria da Construção Civil é responsável por gerar 

uma quantidade elevada de resíduos sólidos, proporcionando um alto consumo 

energético, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica, ruído e utilização 

dos recursos naturais, associados ao setor da construção civil, seja na fase da 

produção de materiais e componentes de edificações, seja na construção, no uso ou 

na demolição destas. 

A preocupação ambiental com os descartes das edificações avançou muito 

com a Resolução 307 do - Conselho Nacional Do Meio Ambiente - CONAMA (2002), 

onde sua consideração define que os geradores de resíduos da construção e 

demolição (RCD), serão responsáveis por seus respectivos resíduos. Que leva a 

uma estrutura de gestão de resíduos a partir de incentivos iniciados pelas prefeituras 

conforme a figura abaixo: 

 

Figura 1: Estrutura de Gestão de resíduos 

 

Fonte: Filho (2007), adaptado. 
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Para Marques (2005), as argamassas despertam maior preocupação em 

relação às perdas nos canteiros de obra, pois os índices para esses materiais 

chegam a 50% do total do material utilizado. A indústria da construção civil, embora 

não seja a única a ter alto nível de desperdício, continua a gerar grandes 

quantidades de Resíduo da Construção Civil (RCC). O autor exemplifica o caso de 

um empreendimento com margem de lucro de 8% e perdas de materiais na ordem 

de 3 a 4% (perda financeira) em que o desperdício pode representar até 50% do 

lucro. 

Os Resíduos da Construção e Demolição (RCD), são todos os materiais 

provenientes de descartes das obras, sejam eles de novas construções, ou reformas 

e demolições (ANGULO, 2000).  

Segundo Lapa (2011) a fase de manutenção e reformas, está relacionada a 

ações corretivas nas edificações, reformas ou modernizações de parte ou de toda a 

edificação e do descarte de componentes que atingiram o final de sua vida útil. 

Enquanto na visão de Angulo (2005) em quase todo o mundo empregam 

sistemas formais de gerenciamento para reduzir o depósito indevido, que provocam 

assoreamento de rios, obstrução de bueiros, entre outros fatores, os altos custos 

socioeconômicos, impactantes em cidades de médio e grande porte.  

Pensando no destino final destes materiais, logo, proporcionando um 

ambiente menos poluído como é mencionada por Angulo e John (2002) a reciclagem 

é um instrumento importante no aumento da sustentabilidade para a área da 

edificação, contribuindo para a diminuição da extração de matérias primas naturais, 

para a manutenção de um ambiente urbano saudável, melhoria das finanças 

públicas e também com a criação de emprego. 

O engenheiro desempenhando seu trabalho, consciente de sua 

responsabilidade com meio ambiente e com o dever de cidadão, deve ser um agente 

transformador, inovando com novas formas de reutilização dos diversos materiais 

que são descartados na construção de uma forma que favoreça ao meio onde a 

obra está inserida, como da mesma linha de pensamento Araújo (2014) entende que 

mesmo diante da estrutura do CONAMA 307 (2002) percebe-se uma reação tímida, 

por parte do setor público e do setor privado, no sentido de buscar saídas eficazes 

através de mecanismos da utilização desses agregados que possam ser utilizados 

para incorporar ou substituir recursos naturais em linhas de produção, ou até mesmo 

no seu retorno para as fontes geradoras na forma da uma logística reversa. 
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Os quesitos levantados neste trabalho serão de elevada consideração para o 

desenvolvimento de um produto que vai além de soluções para a economia de uma 

obra, mas atenda a necessidade do desenvolvimento sustentável das edificações 

atuais. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

As obras em geral no país possuem dificuldade, para dar o destino final aos 

seus resíduos, que são gerados durante a construção de uma edificação ou 

demolição. O que acaba sendo descartado em locais impróprios ou em aterros 

sanitários. 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar argamassas produzidas com 

agregados reciclados. De forma que atenda as características de uma argamassa 

convencional, para auxiliar no reaproveitamento de matéria prima existente na obra 

e reduzir os impactos causados pelo descarte inadequado desses resíduos em 

encostas, drenagem pluvial, aterros sanitários e cursos d’água.  

O trabalho avaliou a substituição dos materiais naturais por materiais 

reciclados, em especial os blocos de concreto descartados no canteiro de obra. Os 

blocos utilizados foram adquiridos com uma empresa de artefatos de cimento, que 

tiveram alguns danos em sua produção, ou mesmo quebrados durante o seu 

manuseio e transporte. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Considerando que o material descartado nas obras, ocupa volume 

considerável, e compromete o funcionamento projetado do canteiro da obra. E cada 

vez, têm–se buscado matéria prima mais longe com custo mais elevado. Será 

possível, reaproveitar os materiais descartados em um canteiro de uma obra e tornar 

este em matéria prima, com potencial de produto de mercado para estes resíduos 

reciclados de forma recomendável, com menores custos em transporte, e 

desenvolvendo as características necessárias para uma argamassa de qualidade 

que atenda as Normas vigentes? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho promove o estudo para a utilização de reuso de restos de blocos 

britados no lugar de agregado natural, atuando na conscientização para que todos 

possam se adequar à Resolução 307 do CONAMA (2002), desenvolvendo soluções 

para contribuir ao ambiente local. Devido, o consumo demasiado de matérias primas 

natural, como relatou Agopyan e John, (2001) que calculam que o consumo gera em 

torno de 50% dos recursos naturais utilizados que se destinam à produção de 

cimento e argamassas. 

De acordo com Lapa (2011) a utilização de RCC no próprio canteiro de obras 

apresenta como uma opção viável para produção de argamassas que atende as 

prescrições normativas brasileiras, podendo evitar a mistura de resíduos de fontes 

distintas, que poderia comprometer a qualidade do RCC, restringindo sua aplicação 

a serviços de menor importância. 

Segundo Scatamburlo (2014), a construção possui incontestável importância 

para a economia nacional, com a geração de empregos diretos e indiretos em escala 

de milhares, mas em contrapartida, absorve a maior parte das matérias primas, 

energia e gera a maior parte dos resíduos sólidos o que reflete um grande impacto 

ambiental. 

Para a produção de agregados são necessários procedimentos de 

beneficiamento, que desprendem principalmente de muita energia elétrica para 

acionamento de britadores, esteiras, peneiras vibratórias, iluminação, licenças 

ambientais para a extração, caminhões para transporte, além de consumir muita 

matéria-prima natural. 

Será abordada neste trabalho a importância, sócio ambiental de um dos 

maiores vilões dos aterros sanitários, rios e córregos. Para assegurar a gestão de 

resíduos municipais, em analisar a viabilidade da produção de uma argamassa 

produzida através de materiais recuperados nas obras. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O projeto tem como objetivo geral estudar a possibilidade de substituição 

parcial ou total de agregado natural pelo agregado reciclado na produção de 

argamassa, onde será produzida a partir de materiais reciclados na própria obra com 

blocos de concreto, proveniente de demolição em substituição total, ao agregado 

miúdo natural buscando reduzir os custos, desperdícios e a diminuição das 

consequências ambientais. Analisando suas características e comportamentos nos 

estados fresco e endurecido. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar o agregado reciclado produzido a partir do RCD; 

b) Determinar um traço padrão com o resíduo; 

c) Avaliar o desempenho de argamassas de revestimento produzidas a partir de 

diferentes teores de substituição de agregado natural pelo agregado de RCD; 

d) Realizar ensaios no estado fresco (índice de consistência, densidade de 

massa e retenção de água); 

e) Realizar ensaios no estado endurecido (Resistência à tração na flexão e 

compressão e absorção de água); 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Os métodos e materiais utilizados para o desenvolvimento deste projeto foram 

divididos em três etapas. Sendo que a primeira aborda uma revisão bibliográfica, na 

segunda etapa foi realizada a caracterização granulométrica proveniente de 

britagem do material reciclado e na terceira e última etapa foi apresentada e a 

análise dos resultados obtidos nos ensaios, com as respectivas comparações entre 

as misturas das argamassas.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1  Importância da Reciclagem 

 

Existem relatos que foram executadas obras com agregados reciclados em 

algumas localidades do Império Romano. Porém segundo Levy (1997) na atualidade 

os registros de materiais reutilizados para novas edificações foram registrados após 

o final da Segunda Guerra Mundial, na reconstrução de cidades europeias. 

Os maiores questionamentos sobre rumo que o nosso planeta irá traçar para 

as próximas décadas, reflete muito nas consequências dos descasos ambientas 

encontrados em todo o mundo. Um destes grandes vilões para com a natureza é 

definitivamente os materiais derivados da construção civil, como é fundamentado por 

Araújo (2014), quando menciona que a Indústria da Construção Civil (ICC) 

representa uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento 

econômico, apesar de proporcionar a geração de empregos e a viabilização de 

moradias, renda e infraestrutura, é responsável por uma elevada geração de 

resíduos em função das suas atividades, provocando alguns impactos ambientais, 

sociais e econômicos consideráveis. 

Os municípios enfrentam todos os dias o desafio de localizar e impedir os 

locais onde são esgotados os entulhos, que muitas vezes pelo fato de muitas vezes 

ficarem na clandestinidade e na impunidade, são lançados em encostas e locais 

mais baixos, leitos de cursos d’água e drenagens que levam ao comprometimento 

do funcionamento pluvial, ambos com consequências de grandes proporções para a 

localidade (CARNEIRO; CASSA 2001). 

Para conseguirmos um desenvolvimento sustentável na construção civil, é 

enfrentado um dos grandes problemas é para conseguirmos grandes áreas para o 

depósito dos resíduos gerados pela atividade. A regulamentação em muitos países 

prevê o gerenciamento dos resíduos da construção civil, com inclusive aplicação de 

taxas (BUTTLER, 2003). 

Após a Resolução 307 do CONAMA (2002), os municípios brasileiros 

deveriam realizar as suas legislações para a Gestão de Resíduos da Construção 
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Civil (GRCC), que iniciou nos municípios do Sudeste e Nordeste, como foi noticiado 

na revista eletrônica Gesta (2013). 

Se houver agregação de valor aos resíduos, reduzirá a disposição destes em 

aterros sanitários, ou irá depender de mais pesquisas para a viabilidade econômica 

da geração de resíduos (JHON et al., 2004). 

Sabe-se também que a excessiva demanda por recursos afeta a vida útil das 

jazidas. Após um determinado período, o recurso explorado, como a areia, se torna 

escasso e ocasiona a infertilidade de solos, erosões e desmatamento. A questão 

ambiental também estabelece limites técnicos e geográficos quanto à implantação 

de áreas para a exploração dos recursos e, desta forma, encarecem a produção 

devido ao transporte. (BASTOS FILHO, 2005). 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA, 2012), afirma que a 

cadeia produtiva da construção civil consome entre 14% e 50% dos recursos 

naturais extraídos do planeta. No Brasil, o percentual gerado pela construção civil 

varia de 51% a 70% da massa de resíduo sólido urbano (RSU). 

Segundo Scatamburlo (2014), a maior vantagem da reciclagem é obtida 

quando é realizada na obra, substituindo parte dos materiais naturais presente no 

traço para a argamassa de revestimento. Conforme estudo realizado pelo mesmo 

autor, que iniciou em 2009 e foi adaptando o traço da argamassa em um 

departamento de qualidade e desenvolvimento tecnológico, produzida no canteiro da 

construtora por ele estudada, a areia foi ensacada com sacos de ráfia onde eles 

chegaram aos seguintes traços: 

 

Figura 2: Traço de argamassa de revestimento

 

Fonte: Britez (2013) adaptado. 
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Figura 3: Traço de argamassa de revestimento 

 

Fonte: Britez (2013) adaptado. 

 

As pesquisas iniciaram no Brasil, com relação a uso de agregados 

reutilizados das construções para uso em argamassas, foram desenvolvidas por 

Pinto (1986) e posteriormente por Levy (1997), e as primeiras usinas de reciclagem 

só foram instaladas em 1991 pela Prefeitura de São Paulo/SP, sendo seguida pela 

Prefeitura de Londrina/PR em 1993 e posteriormente pela Prefeitura de Belo 

Horizonte/MG em 1994 (MIRANDA et al., 2008). 

Em estudo sobre as usinas de reciclagem de RCD no país, Miranda, Ângulo e 

Careli (2009), constataram que até 2002, havia dezesseis usinas no país, porém 

com taxa reduzida de crescimento, e após a Resolução do CONAMA 307/2002, 

houve um crescimento três vezes maior nesta taxa, com até nove usinas por ano, 

como pode ser retificado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Abertura de usinas de reciclagem no país RCD com classe A

 

Fonte: Abrecon (2013). 
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O Brasil com a maioria das construções de forma artesanal, concebeu perdas 

muito altas de materiais e mão de obra, o que remete a baixa produtividade e o mau 

gerenciamento (ZORDAN, 1997). O que para Araújo (2014) as diretrizes que 

norteiam o segmento de gerenciamento de resíduos sólidos consistem em reduzir os 

desperdícios e o volume de resíduos gerados, reutilizando os materiais que não 

requisitem transformações e reciclando os resíduos, gerando a produção de novos 

produtos. O que se faz necessário para a elaboração de um ciclo onde ocorra o 

gerenciamento desde a geração do resíduo até a sua destinação final. 

 

Tabela 1: Fontes de geração de resíduos na fase da construção 

FONTE CAUSA 

Projeto Erro de contratos 

Alterações em projetos 

Intervenção Ordens erradas, ausência ou excesso de ordens. 

Erros o fornecimento 

Manipulação de materiais Danos durante o transporte 

Estoque inapropriado 

Operação Ambiente impróprio e erros do operário 

Mau funcionamento de equipamentos 

Uso de materiais incorretos em substituições 

Sobras de corte e dosagens 

Resíduos do processo de aplicação 

Outros Vandalismo e roubo 

Falta de controle de materiais e de gerenciamento de resíduos. 

Fonte: Galiva e Bernold (1994) 

 

Partindo do principio de que tudo neste mundo faz parte de um ciclo de 

começo meio e fim; assim também acontece com a vida útil dos produtos, não há 

produto que um dia não se tornará resíduo. Por isso a redução de desperdícios, a 

reutilização e a reciclagem são alternativas para a sustentabilidade (JOHN, 2000) 

Para Mehta e Monteiro (1994), o maior desafio no uso de material de resíduo 

da construção civil como agregado para concreto é o custo da britagem, graduação, 

controle de pó e separação dos constituintes indesejáveis, como impurezas. 

A reciclagem de RCD poderá ter seu uso recomendável conforme a sua 

granulométrica para fins de areia reciclada, pedrisco reciclado, bica reciclado, bica 

corrida e rachão. 
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A Resolução 307 do CONAMA (2002) define termos que terão imenso peso 

para o desenvolvimento deste trabalho, como reutilização, reciclagem e 

beneficiamento, os quais suas primícias irão desempenhar a forma de concepção 

em cada fase deste processo, que podemos remeter em seu Art. 2º: onde define a 

reutilização, para uso sem transformar a matéria; reciclagem onde o material será 

transformado e beneficiado, quando estes forem usados como matéria prima. Mas 

para que a reciclagem do RCD se torne viável são necessários incentivos legais, 

fiscais e técnicos (BASTOS FILHO, 2005). 

 

2.1.1.1 Resíduos de construção e demolição 

 

De acordo com Leite (2001), a geração de resíduos ocorre devido a falta de 

qualidade dos bens e dos serviços, também pelas adaptações e modificações de 

projetos devido a urbanização, conforme o aumento do poder aquisitivo das famílias. 

Estes fatos foram de suma importância para colaborar para que este trabalho 

desenvolva um estudo da reutilização de resíduos da construção civil para o 

desenvolvimento de argamassa para dar origem a novos produtos de concreto. 

Segundo Angulo (2005) a parte cinza dos resíduos da construção civil é 

principalmente formada por matérias de base cimentícios e, podem ser usados em 

subprodutos à base de cimento e bases de pavimentações.  

A Associação Brasileira para Reciclagem de RCD - ABRECON (2013), faz 

recomendações para os agregados reciclados, conforme a sua granulometria, 

porque dependendo da sua origem e do tipo de material coletado. 

As características físicas do RCD, na forma sólida, variam muito e dependem 

do seu processo de geração, algumas em granulometrias conhecidas, outras em 

dimensões muito irregulares, como é o caso de pedaços de argamassa, concretos 

entre outros (ZORAN, 2000). 

Devido a grande variedade de RCD que varia conforme a região é 

necessários estudos que analisem as melhores aplicações para a argamassa 

produzida com resíduos das obras para a confecção de novos concretos. 

A ABRECON (2013) recomenda os usos de material reciclado para a 

confecção de argamassas de assentamento de alvenaria de vedação, com areia 

reciclada, com no máximo 4,8 mm e que esta, seja isenta de materiais 
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contaminantes, de preferência que sejam produzidas a partir de reuso de blocos de 

concreto e concreto. 

Um dos maiores fatores para a geração de RCD é sem dúvida o crescimento 

populacional nas regiões urbanizadas, o que intensificou as obras de construção 

(CARNEIRO et al., 2001) 

As características das construções, de cada localidade, podem variar muito 

em virtude do tipo de edificação, se for de madeira, alvenaria, blocos de concreto, se 

as obras são regulares, irregulares, se a mão de obra qualificada ou não, se existir 

um planejamento ou se não há controle de desperdícios. Estes são fatores que irão 

definir o índice de perdas de materiais que diferem de uma obra para outra e de 

acordo com para cada região. 

Lima e Tamai (1998 apud CASSA et al., 2001), aponta que as pequenas 

reformas, auto reformas e ampliações, compõe a maior parte dos resíduos da 

construção civil. 

Segundo Leite (2001) o impacto gerado pelos resíduos da construção civil 

possui um índice de impacto ambiental que varia de alto até baixo de acordo com a 

destinação dada a seus resíduos, como aterramento, incineração, compostagem, 

reciclagem, reutilização e redução. 

Serão norteadoras, para o desenvolvimento deste trabalho muitas Normas 

Técnicas, que serão mencionadas a cada procedimento analisado durante todo o 

processo de pesquisa. 

 

2.1.1.2 Resíduos de concreto 

 

Estudos na forma de comparação do RCD, realizados por Kazmierczak et al., 

(2006), nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, na região de Porto Alegre, 

obtiveram resultados de percentuais de suas composições sem apresentarem 

grande dispersão entre si, onde estes estudos foram primeiramente eliminados as 

impurezas do material de análise. Onde foi encontrado nas cidades respectivamente 

o percentual de 22 e 34 % de argamassas; 32 e 23% de cerâmica vermelha e 26 e 

27 % de concretos. 

A percentagem encontrada no RCD pode ser influenciada de acordo com a 

gestão aplicada pelas empresas, onde envolvem o nível técnico, a qualidade e 

treinamento da mão de obra disponível, o tipo de técnica aplicada para o 
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desenvolvimento da obra, os programas de qualidade, o hábito de reciclar, a 

disponibilidade de materiais, o desenvolvimento da região, entre outros (OLIVEIRA 

et al., 2004 apud CARIJÓ, 2005). 

Segundo Angulo (2000), a variação da composição e propriedade dos 

agregados, viabiliza um manejo de pilhas de homogeneização. Afim de que esses 

agregados possam ser utilizados em funções mais nobres, o que ainda valoriza os 

resíduos. 

 

2.1.2 Classificação e Legislação 

 

 

De acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004) os resíduos são classificados em: 

 

Figura 4: Classificação dos Resíduos 

 

Fonte: NBR 10004 (ABNT, 2004) adaptado. 

 

Dentre os resíduos industriais o RCD é o mais heterogêneo, o que dificulta a 

classificação, por ser composto de praticamente todos os materiais da construção. 

(ZORDAN, 2000). 

De acordo com John e Agopyan (2000), a classificação do RCD se analisada 

é provável que a sua classificação fosse como não inerte, principalmente pelo seu 

pH, que poderiam ser encontrados materiais contaminantes, que provê de utilização 

durante o processo construtivo. Podendo alterar a qualidade técnica do produto 

reciclado e ainda representar riscos ao meio ambiente. 

Com as inovações, evoluções e qualidade de serviços, a sociedade torna-se a 

cada dia, mais seletiva aos serviços que lhe são prestados. Levado o Estado e as 

empresas privadas precisam repensar no desenvolvimento com a maior redução e 

impacto o meio ambiente. Com isso em 2002 foi aprovada a Resolução nº 307 do 

NBR 10004 (2004) 
RESÍDOS  

CLASSE II (não 
perigosos)  

CLASSE  II A 
(não inértes) 

CLASSE II B 
(inertes) 

CLASSE I 
(perigosos) 
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CONAMA, onde são estabelecidos os critérios e processos para a gestão do RCD 

no Brasil, dando início ao gerenciamento, de empresas privadas e as obrigações do 

poder público para tornar o processo viável aos pequenos geradores. 

A Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 

2002, p. 01) define os RCC como sendo: 

 
“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”. 

 

A norma NBR 10004 (ABNT, 2004, p. 01) define os resíduos sólidos da 

seguinte maneira: 

 
“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível.”  

 
 

A norma NBR 10004 (ABNT, 2004, p.) classifica os resíduos em: 

a) resíduos de classe I - Perigosos; 

b) resíduos de classe II – Não perigosos; 

- resíduos de classe II A – Não inertes. 

- resíduos de classe II B – Inertes. 

 

Os RCC são enquadrados na classe II B – Inertes: 

“Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, 
e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 
deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização, não 
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, 
cor, turbidez, dureza e sabor. Como exemplo destes materiais, podem-se 
citar rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são 
decompostos prontamente” (NBR 10004, ABNT, 2004, p. 05). 

 

As Normas Técnicas pertinentes, foram publicadas em 2004 pela ABNT 

(quadro 2), que denotam a viabilidade e os parâmetros para o poder público e 

privado. 



26 
 

Tabela 2: Normas Técnicas elaboradas por Comitês técnicos 

NORMA NOME 

NBR 15112 

(ABNT, 2004) 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos  

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

NBR 15113 

(ABNT, 2004) 

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros 

Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

NBR 15114 

(ABNT, 2004) 

Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem  

Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

NBR 15115 

(ABNT, 2004) 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos.  

NBR 15116 

(ABNT, 2004) 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – 

Requisitos.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei nº 

12.305 de 02 de agosto de 2010, que abrange mecanismos para o avanço do País 

para enfrentar os problemas gerados pelo manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

Onde institui ainda, as responsabilidades compartilhadas com que fabrica, distribui, 

comercializa, consome e o manipulador de resíduos, na sua Logística Reserva dos 

Resíduos. Com isso os municípios foram pressionados a elaborar seus Panos de 

Gestão de Resíduos (CALCADO, 2015). 

De acordo com Scatamburlo (2014), a reciclagem é uma das melhores 

alternativas na questão da redução dos impactos causados tanto pela geração dos 

RCC como também na questão da extração da matéria prima. 

Comparado a outros países o Brasil, a pesar da atenção atribuída as 

questões do resíduo de construção e demolição, a atuação no país ainda é pequena 

(ANGULO et al., 2004). 

 

2.1.3 Britagem 

 

No processo na reciclagem do concreto para a transformação em partículas 

de agregado reciclado influenciam nas propriedades dos agregados e o 

desempenho do concreto produzido. Como ainda existe uma falta de uma 

metodologia padrão para a reciclagem dos RCD adotamos alguns procedimentos 

que, entre os quais estão: a remoção manual da fração não mineral, a moagem dos 
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resíduos e o peneiramento dos agregados produzidos com a finalidade de separar a 

fração fina da grossa (LUZ; ALMEIDA, 2012). 

As dimensões adequadas para a utilização como agregados reciclados de 

RCD devem passar por um processo de britagem que pode em circuitos abertos ou 

em circuitos fechados. Onde o circuito fechado, os materiais passam pelo britador 

até atingirem o tamanho máximo desejado. Já no circuito aberto o material passa 

pelo britador uma única vez. (BALLISTA, 2003). 

Usualmente os britadores mais utilizados são os de mandíbula e o de 

impacto. Os britadores de mandíbula fazem um esmagamento das partículas, sem, 

entretanto, reduzir significativamente o seu tamanho, o que acaba necessitando de 

nova britagem, em caso de se precisar de partículas menores. O britador de impacto 

brita o material através do choque de martelos maciços fixados por um rotor e pelo 

choque com placas fixas, produzindo partículas de menor tamanho. (BARROS, 

2005) 

Em menor escala, são utilizados os moinhos rotativos, geralmente após a 

passagem do material em outro britador, que possuem uma câmara de britagem e 

cilindros de impacto que esmagam o material, produzindo o agregado miúdo (LEVY, 

1997). 

Buttler (2003) constatou que o britador de impacto produz material com 

granulométrica do agregado reciclado com dimensões necessárias para ser 

empregado em sub-bases e bases de rodovias, e o britador de mandíbula produz 

uma granulométrica do agregado reciclado com dimensões necessárias para a 

produção de concreto. 

As características do RCD dependem muito dos materiais utilizados e do tipo 

de processo empregado na sua produção. Havendo sempre a necessidade da 

verificação para a execução de qualquer trabalho com o agregado reciclado, 

observando a sua composição granulométrica, pois foi verificado que agregado 

miúdo reciclado de RCD tem a tendência de apresentar uma composição 

granulométrica um pouco mais grossa que os agregados naturais, resultado em um 

módulo de finura um pouco maior (LIMA, 1999). 

Os parâmetros da massa unitária específica e à massa específica de 

agregados miúdos reciclados de RCD, geralmente apresentem valores um pouco 

menores que os apresentados pelos agregados naturais utilizados na produção de 

concretos. Porém os valores encontrados são muito variáveis, pela própria 
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composição do material, muito heterogêneo, e também pela diversidade de métodos 

utilizados para esta definição (LEITE, 2001). 

Angulo (2005) para controlar as características dos agregados reciclados 

mostrou que a utilização das técnicas de separação do agregado reciclado por 

líquidos para a triagem dos lotes dos agregados e contribuir com informações das 

características do produto e melhorar a especificação de lotes agregados a serem 

comercializados. 

Com base nas usinas de mineração com algumas alterações devido à 

necessidade de uma triagem para que sejam removidos materiais contaminantes. 

Na sua grade maioria, as usinas de reciclagem são compostas de equipamentos 

como pá carregadeira ou retroescavadeira, alimentador vibratório, transportadores 

de correia, britador de mandíbula ou de impacto, separador magnético permanente 

ou eletroímã, e peneira. (MIRANDA et, al., 2009). 

De acordo com o at. 3º da resolução 307 do CONAMA (2012), a orientação de 

classificação dos resíduos deverão seguir quatro classes de A à D, conforme a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Classificação dos Resíduos da construção 

CLASSE TIPO MATERIAIS 

 

 

 

 

I - CLASSE A 

 

 

 

 

 

Resíduos reutilizáveis 

Construção, demolição, reforma de pavimentação e outras obras de 

infraestrutura, como solos de terraplanagem. 

Construção, demolição, reforma de edificações: cerâmicas, tijolos 

blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto. 

Processos de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto, blocos, tubos, meio-fio, produzidos os canteiros de obra, 

papelão /papel, metais, vidros, madeiras e outros. 

II – CLASE B Resíduos recicláveis Plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

III – CLASSE C Resíduos não recicláveis Resíduos que não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam sua reciclagem ou recuperação 

IV – CLASSE D Resíduos perigosos Tintas, solventes, óleos resíduos de demolição, reformas e reparos em 

clínicas radiológicas, instalações industriais, telhas e objetos que 

contenham amianto na sua composição ou outros produtos nocivos a 

saúde.  

Fonte: Art. 3º da resolução 307 do CONAMA (2012), adaptado. 
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Como o agregado reciclado apresenta características e propriedades que 

variam de acordo com os trabalhos da construção civil, a sua composição pode 

variar de acordo com a etapa da obra e o local onde ela foi executada. Conforme 

Araújo (2014) as etapas de produção de agregados consistem basicamente na 

etapa inicial para separação e triagem do resíduo que chega à usina de reciclagem e 

em seguida ocorre a etapa de britagem, que não diferencia muito dos processos que 

envolvem os agregados naturais. Bastos Filho (2005 apud BETOL et al., 2013), 

afirmam que 40 % do entulho da ICC é composto por solos, matéria orgânica e 

outros, como sacos de cimento, papel, latas de tinta e embalagens no geral.  

 

2.1.4 Argamassa 

 

Segundo a NBR 13281 (ABNT, 2005) a argamassa é uma mistura homogenia 

de agregados miúdos aglomerantes inorgânicos e água, contendo ou não aditivos ou 

adições, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em 

instalação própria.  

Existe a possibilidade de o RCD ser utilizado como agregado reciclado em 

substituição ao agregado natural em materiais cimentícios, principalmente, três 

áreas onde estes podem ser utilizados: concreto convencional, argamassas e blocos 

de concreto. (HOOD, 2006). 

Na confecção de argamassas de revestimento e assentamento com 

agregados reciclados de RCD, constata-se que as características do produto final 

são influenciadas pelas propriedades de material utilizado como agregado reciclado. 

(LEVY, 1997). 

Leite et al., (2000) confeccionaram estudo de em argamassas, com agregado 

miúdo reciclado da britagem de concreto selecionado e obtiveram resultados que 

indicam bom resultado em substituição do agregado natural nos quesitos à 

resistência à compressão, o módulo de deformação e a carbonatação. Onde a 

argamassa teve enriquecimento na sua resistência à compressão se comparada às 

com executadas com agregado natural, e, quanto à carbonatação, comportou-se de 

forma similar e até mesmo superior.  

Quanto à resistência à tração de argamassa produzida com agregados 

reciclados, foi verificada uma melhora em relação à argamassa produzida com 

agregado natural. A resistência de aderência, as argamassas com substituição de 
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agregado natural por reciclado apontaram resultados satisfatórios, acima dos 

estabelecidos em normas (MIRANDA, 2000; SANTANA et al., 2001). 

Aprofundado a análise da produção de argamassas com agregados 

reciclados Miranda (2000) e Santana (et at., 2001) concluíram que as propriedades 

mecânicas das argamassas devem ser analisadas através da relação água/cimento 

(a/c) corrigida, principalmente em argamassas com grande quantidade de material 

cerâmico.  

Miranda (2000) verificou que há uma necessidade de controle da 

granulometria entre as dimensões de 2,4 mm até 0,15 m, para a produção de 

argamassas de revestimento. Porque o material com dimensão menor que 0,15 mm 

causam o aumento do consumo de água nas argamassas e dificulta o processo de 

controle granulométrico e de contaminantes. 

Segundo, Jadovski (2005), a substituição de agregado natural por agregado 

reciclado demonstra como uma alternativa tecnicamente e economicamente viável. 

Miranda (2000) verificou que a confecção do traço de argamassa com agregado 

chegou a custar 40% a menos que o traço composto por agregado natural. 

O trabalho desenvolverá uma pesquisa para argamassa de assentamento e 

revestimento e que são empregadas em elementos de alvenaria, como paredes, 

muros ou estruturas de concreto armado que segundo Araújo (2014), para estas 

utilizações deverão apresentar as funções nas argamassas de revestimento de 

distribuir uniformemente as cargas atuantes, absorver da melhor maneira possível às 

deformações a que uma alvenaria está sujeita e contribuir para a impermeabilização 

das paredes, além de unir solidariamente os elementos da alvenaria, na formação de 

um todo compacto e a argamassa de revestimento deverão apresentar adequada 

resistência de aderência ao substrato além de contribuir de forma importante para a 

impermeabilidade e, em menor escala para o isolamento termo acústico 

emprestando um bom aspecto ao elemento revestido e assumindo importância 

quanto ao fator estético das edificações.  

As argamassas de revestimento são classificadas pela NBR 13529 (ABNT, 

1995) a base de cal, a base de cimento e a base de cal e cimento, em função do tipo 

de aglomerante utilizado. 
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2.1.5 Propriedades da Argamassa No Estado Fresco 

 

2.1.5.1. Consistência 

 

Para Santos (2011) a consistência e a propriedade na qual a argamassa no 

estado fresco tende a resistir às deformações. A quantidade de água existente na 

argamassa e o principal fator que influencia esta propriedade; além da relação 

água/aglomerante, aglomerante/agregado, granulometria do agregado, natureza e 

qualidade do aglomerante. Esta consistência esta associada à trabalhabilidade 

(facilidade de manusear) a argamassa durante a sua aplicação, seja como 

revestimento de paredes e tetos e/ou pisos e contra pisos. 

A consistência é um indicador da trabalhabilidade, servindo de parâmetro 

para determinar a quantidade de água necessária à mistura. Araújo (2014) define 

como sedo a principal propriedade no estado fresco e é o que determina a facilidade 

com que ela a pode ser misturada, transportada e aplicada aos diversos substratos, 

permanecendo em uma condição homogênea, onde segundo Santos (2011) A 

plasticidade é a propriedade que permite a argamassa deformar-se e reter certas 

deformações após a redução das tensões a que foi submetida, estando diretamente 

ligada a sua consistência, coesão e retenção de água. Uma argamassa terá boa 

plasticidade quando se espalhar facilmente sobre o substrato e aderir a sua 

superfície ou, no caso de revestimentos, quando proporcionar facilidade no seu 

acabamento final. 

O índice de consistência permite uma avaliação preliminar da relação 

água/materiais secos para a formulação adotada. Relacionando-se o valor 

água/materiais secos com as respectivas quantidades de agregado miúdo, investiga-

se o teor ótimo de água para cada formulação determinado pelo consumo mínimo de 

água para a obtenção do índice de consistência padrão, conforme (FREITAS, 2010). 

 

2.1.5.2. Densidade da massa  

 

O ensaio de densidade de massa e do teor de ar incorporado na argamassa 

fresca é determinado a partir da massa especifica das argamassas, conforme 

prescreve a NBR 13.278 (ABNT, 2005).  
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A densidade de massa ou massa específica varia com o teor de ar 

incorporado e com a massa específica dos materiais constituintes. Quanto mais leve 

for a argamassa, mais trabalhável será ao longo do tempo, reduzindo o esforço do 

operário na aplicação e gerando, consequentemente, um aumento de produtividade 

na operação (MELO, 2012). 

A avaliação dos resultados pode revelar que o teor de ar influencia a 

trabalhabilidade, e pode impactar nos valores de resistência mecânica das 

argamassas, contudo, pode beneficiar na melhoria de sua deformabilidade. Além 

disso, o teor de ar incorporado contribui para o impedimento da passagem de água 

para o interior pelo fenômeno da capilaridade, pois as bolhas de ar incorporado 

podem interromper parte dos poros capilares das argamassas (FREITAS, 2010). 

 

2.1.6. Propriedades da Argamassa No Estado Endurecido 

2.1.6.1. Resistência à compressão  

 

A capacidade da resistência mecânica das argamassas a resistir aos esforços 

de tração, compressão ou de cisalhamento são decorrentes dos efeitos ambientais. 

Desta forma, Freitas (2010) define a resistência à compressão como a característica 

mais comumente determinada tanto para argamassa de assentamento como para 

argamassa de revestimento. Entendendo que esta propriedade, importante para o 

controle de produção do cimento e adotada para a argamassa, verifica a 

uniformidade de produção. No entanto, como propriedade para posterior associação 

com o desempenho, parece que a resistência à compressão está mais associada à 

argamassa de assentamento pela forma como vai ser solicitada no sistema de 

vedação; no sistema de revestimento de argamassa, a solicitação maior é de tração 

ou cisalhamento, pois a argamassa deve suportar os esforços de tensões no sentido 

de evitar a fissuração de revestimento (FREITAS, 2010). 

Quanto ao teor de cimento, estudos indicam que o aumento deste resulta em 

aumento da resistência à compressão e, consequentemente da durabilidade, 

independentemente do tipo de solo. Porém se o teor de cimento for muito elevado e 

as condições de cura forem inadequadas, provavelmente ocorrerão fissuras no 

material, causadas por retração por secagem (LIMA, 2013). 
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Mehta e Monteiro (1994) definem a resistência à compressão como a 

capacidade de resistir uma carga de compressão sem ruptura. O desempenho de 

um concreto depende diretamente do desempenho dos materiais utilizados para a 

sua confecção. Os agregados, como elemento fundamental, possuem influência nas 

propriedades dos concretos no estado fresco e endurecido. 

 

2.1.6.2. Resistência à tração na flexão 

 

Os estudos realizados por Freitas (2010) percebeu que os revestimentos de 

argamassas estão mais associados à resistência à tração na flexão do que a 

resistência à compressão e, muitas vezes, a baixa resistência à tração na flexão não 

permite ao revestimento suportar os esforços de tensões, ocasionando desta forma 

as manifestações patológicas nos revestimentos, tais como, fissuração. 

Já nos estudos de Oliveira (2015) observou que a resistência de aderência à 

tração avalia a capacidade de as argamassas não sucumbirem aos esforços normais 

de tração. Geralmente, os resultados desse tipo de ensaio são variáveis, por causa 

de a resistência ao ser arrancado ser medida da interação argamassa/substrato, 

dependendo, portanto, das características de ambos. 

 

2.1.6.3. Absorção por capilaridade 

 

Os revestimentos de argamassa têm como função primordial numa edificação, 

entre outras, a impermeabilidade à água, principalmente quando for externo. Este 

fenômeno pode ser compreendido através da movimentação da água pelos 

capilares do revestimento de argamassa utilizando o coeficiente de capilaridade 

(FREITAS, 2010). 

A finalidade dos ensaios de absorção por capilaridade é obter o acréscimo de 

massa de água em uma direção em função do tempo e apresenta propriedade 

adequada para avaliar a durabilidade dos materiais a base de cimento. Calcado 

(2015) concluiu que a redução na absortividade represente um refinamento da 

microestrutura das misturas provocado por uma possível formação de novos hidratos 

ou pelo preenchimento dos poros existentes. 
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2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Os métodos e materiais utilizados para o desenvolvimento deste projeto foram 

divididos em três etapas. A primeira aborda uma revisão bibliográfica, analisando o 

conceito, a composição e a geração dos resíduos da construção e demolição, a 

reciclagem, legislação e assuntos pertinentes. 

Na segunda etapa foi realizada a caracterização granulométrica proveniente 

de britagem do material reciclado para a obtenção de uma característica equivalente 

ao agregado natural para conseguirmos um comparativo mais preciso da massa 

específica, onde foi confeccionada de argamassas com diferentes teores, em 

substituição de agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado. Ainda, foi 

avaliada a absorção de água e massa especifica da argamassa no estado fresco 

com e sem agregado reciclado, além das propriedades mecânicas como resistência 

à compressão e a tração na flexão e a absorção de água por capilaridade.  

Na última etapa foram apresentados e analisados os resultados obtidos nos 

ensaios, com as respectivas comparações entre as misturas de argamassas.  

 

2.2.1. Materiais 

  

O presente projeto avaliou a utilização de resíduo de construção e demolição 

(RCD) na composição de argamassas, em substituição parcial e total ao agregado 

miúdo natural. 

Desta forma, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

a) Agregado miúdo natural (Areia); 

b) Agregado miúdo reciclado; 

c) Cimento; 

d) Água de Amassamento; 

e) Cal hidratada. 
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2.2.2. Agregado miúdo natural (Areia) 

 

A NBR 7211 (ABNT, 2009) define o agregado miúdo com sendo uma areia de 

origem natural ou resultante de britamento de rochas estáveis, ou a mistura de 

ambas, cujos grãos passam pela peneira com abertura de 4,8 mm e ficam retidas na 

peneira com abertura de malha de 150 mm. 

Foi utilizado para o desenvolvimento do trabalho o agregado miúdo 

comercialmente encontrado na região, que é original de Porto União - PR oriunda de 

extração de leito de rio e chega a Caçador através de transporte rodoviário, pois a 

região não possui jazida de extração de areia.  

 

2.2.3. Agregado miúdo reciclado 

 

O agregado miúdo reciclado foi obtido através de processo de britagem de 

blocos de concreto com britador de mandíbula, onde posteriormente foi socado 

manualmente para realização dos ensaios. 

Com relação à distribuição granulométrica do agregado miúdo ao discutir as 

resistências mecânicas das argamassas, coloca-se a distribuição granulométrica do 

agregado miúdo e a porosidade da argamassa como fatores que influenciam nessa 

propriedade, quanto maior a sua continuidade, maiores serão as resistências 

mecânicas. Este fato ocorre devido à melhoria no empacotamento da mistura, o qual 

pode ser demonstrado tanto pelo aumento do coeficiente de uniformidade do 

agregado miúdo, como pelo aumento do valor da massa unitária. (CARNEIRO, 

1999). 

 

Fotografia 1: Matéria prima disponível para o trabalho 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Fotografia 2: Material selecionado; 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 3: Perfil do britador de mandíbula 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 4: Vista superior da mandíbula do britador; 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Fotografia 5: Material britado 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 6: Soquete e peneiras para reduzir o material 

 

Fonte: O próprio autor. 
 

Fotografia 7: Com o uso do soquete foi triturado o material 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Fotografia 8: Com o uso da peneira o material foi passado pela peneira 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.4. Cimento 

 

O cimento Portland é o principal responsável pela resistência mecânica das 

argamassas, para a pesquisa será utilizado o Cimento Portland CP II Z – 32, que é 

comercialmente encontrado na região de Caçador e segundo a NBR 11578 (ABNT, 

1991) apresenta teores dos compostos dos componentes em percentual em massa 

de clínquer + sulfatos de cálcio a uma proporção máxima de 94 e mínima de 76, 

isenta de escória granulada de alto-forno, com proporção de material pozolânico 

máximo de 14 e mínima de 6, e proporção de material carbonático de nula a máxima 

de10. 

Segundo a ABCP (2002), o Cimento Portland, pode ser definido como um pó 

que apresenta propriedades aglomerantes, aglutinantes e que sofre processo de 

endurecimento sob a ação da água, o cimento Portland, não se decompõem mais. 

 

2.2.5. Água 

 

Foi utilizada água de poço artesiano, no laboratório de concreto e argamassas 

da UNIARP, Campus de Caçador, seguindo as Normas vigentes. 

A água é um elemento indispensável para a produção de argamassas 

atuando na aglutinação dos agregados. A sua quantidade utilizada para 

desempenhar fundamental importância na qualidade das argamassas, pois 

influencia as características mecânicas e físicas das argamassas. Para que isso não 

ocorra, a água utilizada não poderá conter impurezas, particularmente sais nocivos e 

matéria orgânica que possam contaminar as argamassas produzidas. 
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2.2.6. Cal hidratada 

 

De acordo com a NBR 7175 (ABNT, 2003) a cal hidratada pode ser definida 

por um pó obtido pela hidratação da cal virgem, constituído essencialmente de uma 

mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, ou ainda, de uma mistura de 

hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio. 

Segundo Araújo (2014), a utilização de cales hidratados, que não seguiram 

corretamente os processos de hidratação, orientado por norma, provoca, depois de 

meses ou até anos, o aparecimento de problemas típicos de falta de poder 

aglomerante: esfarelamento, manchas, trincas, fissuras e desprendimento das 

camadas de revestimento. 

Para a produção da argamassa deste trabalho utilizamos a Cal hidratada tipo 

CH-III, que é encontrada comercialmente a região, onde a NBR 7175 (ABNT, 2003), 

que é uma das três recomendadas para a produção de argamassa, muito embora 

seja a que apresenta um desempenho menor que as demais, utilizamos esta, para 

que o trabalho corresponda com a realidade da região estudada. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

Para a pesquisa, foram confeccionadas amostras de argamassas com 

agregado miúdo de origem natural e agregado miúdo de origem de britagem de 

blocos de concreto. Os aglomerantes foram os mesmos para todas as amostras que 

confeccionadas, realizando os procedimentos dos ensaios em Laboratório, seguindo 

as Normas vigentes. 
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2.2.2.1 Caracterização do agregado miúdo natural (Areia) 

 

A qualidade do agregado e a dimensão das partículas de areia são essenciais 

na produção de uma boa argamassa. Com isso, a areia foi submetida a algumas 

análises inicialmente pelo ensaio de granulometria e massa específica. 

De modo geral, a areia é um material encontrado ainda com abundância em 

nosso País, porém, para a sua extração é necessário diversos instrumentos 

ambientais que irão influenciar no futuro a sua produção. 

 

Fotografia 9: Areia 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.2.1.1 Ensaio de granulometria para agregado miúdo 

 

Com o ensaio de granulometria, foram classificadas as partículas das 

amostras dos materiais naturais e dos materiais reciclados, para a determinação do 

módulo de finura e dimensões máximas características da curva granulométrica. 

Para a amostra do material reciclado de blocos de concreto foram britados e 

posteriormente socados manualmente para podermos remover a maior quantidade 

de agregado miúdo para as amostras e removido os pedriscos com a peneira. 

Para o ensaio da determinação da análise granulométrica do agregado miúdo 

foi utilizado às recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003) – Agregados – 

Determinação da composição granulométrica.  

Foi utilizada uma balança, com resolução 0,1% da massa da amostra de 

ensaio, onde foi pesado duas amostras de 2000g. 

Na estufa com capacidade para manter a temperatura no intervalo de (105 C° 

até mais ou menos 05 C°), as amostras foram secas por um período de 24 horas, 
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em seguida o material foi exposto à temperatura ambiente para o resfriamento e 

foram determinadas suas massas (m1 e m2). 

Com cada amostra foram encaixadas as peneiras na ordem das séries normal 

e intermediária com as peneiras limpas e encaixadas, de modo a formar um único 

conjunto de peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o 

topo, 9,5 mm, 4,7 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,59 mm, 0,30 mm, 0,15 mm, contendo 

tampa e fundo, atendendo as normas NM ISSO 3310-1, formando um único conjunto 

de peneiras e levada para agitação. 

 

Fotografia 10: Agitador mecânico 

 

Fonte: O próprio autor. 

 
O material de cada amostra foi colocado no o agitador mecânico de peneiras 

durante o período de 10 (dez) minutos para permitir a separação e classificação 

prévia dos diferentes tamanhos de grão da amostra. Foi destacadas e agitadas 

manualmente a peneira superior do conjunto, com tampa e fundo, até que após 1 

(um) minuto em movimentos de 60°. 

O material retido foi colocado em bandejas com o material retido de cada 

peneira e identificado, com o auxílio de uma escova a peneira dos 2 (dois) lados com 

para a retirada do material retido. O material removido pelo lado interno foi 

considerado como retido e o desprendido na parte inferior como passante. 

Após este procedimento será realizada a verificação da próxima peneira, 

depois de acrescentar material passante na peneira superior, até que todas as 

peneiras do conjunto tenham sido verificadas. 

O processo foi repetido da mesma forma para a segunda amostra, de massa 

m2. 
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Foi determinada a massa total de material retido em cada peneira e no fundo 

do conjunto, calculadas as porcentagens médias, retida e acumulada, em cada 

peneira, com aproximação de 1%.  

 

2.2.2.1.2. Massa especifica e aparente e absorção do agregado miúdo 

 

No ensaio da massa específica foi analisada a relação entre a massa do 

agregado miúdo natural e seu volume, sem considerar os poros permeáveis à água 

e no ensaio da massa específica aparente foi analisado a massa do agregado seco 

e seu volume, incluindo os poros permeáveis á água, onde as propriedades foram 

importantes na dosagem da argamassa. 

Foram utilizadas às recomendações da NBR NM 52 (ABNT, 2003) – 

Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa especifica aparente 

para a realização dos ensaios para determinação da massa especifica e aparente e 

NBR NM 30 (ABNT, 2001) – Agregado Miúdo – Determinação de absorção de água.  

Foram separadas duas amostras com 1000 g de agregado miúdo (natural e 

outra de reciclado) e levados para secagem em estufa, por um período de 24h, com 

temperatura de 100ºC, identificadas.  

As amostras de agregado miúdo foram colocadas em um recipiente com água 

e deixadas em repouso por 24 horas. Após este período a amostra 01 foi retirada da 

água e estendida sobre uma superfície plana, sendo submetida a uma suave 

corrente de ar e mexendo a amostra com frequência para assegurar uma secagem 

uniforme. Procedendo-se a secagem por igual dos grãos do agregado para que 

ficassem aderidos entre si. 
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Fotografia 11:Agregado natural e agregado reciclado repouso com água 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 12: Agregado natural sendo seco com corrente de ar 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 13: Agregado reciclado sendo seco com corrente de ar. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Em seguida os materiais foram colocados no molde, sem comprimi-lo e em 

seguida compactado sua superfície suavemente com 25 golpes de haste de 

socamento e, então, levantando-se verticalmente o molde, repetidas vezes, até que 

o cone quando retirado, fizesse com que o agregado miúdo desmoronasse 

parcialmente, chegando assim à condição de saturação da superfície seca. 
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Fotografia 14: Agregado natural em estado de saturação da superfície seca. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 15 Agregado saturado em estado de saturação da superfície seca. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Com o frasco para ensaio de Massa Específica, vazio, limpo com tampa e 

seco, foi determinada a massa do frasco (MF) e em seguida com o frasco cheio de 

água e seco externamente (Ma). 

 

Fotografia 16: Frasco para ensaio de massa específica 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Para a determinação da massa específica foi pesado imediatamente a massa 

de 500 g de amostra saturada (ms) e colocado no frasco de vidro e registrado a 



45 
 

massa do conjunto (m1). Foi preenchido o frasco com água até próximo da marca de 

500 ml. Movendo-o de forma a eliminar as bolhas de ar e depois será colocado em 

um banho, mantido a temperatura constante de (21 ± 2) °C, por um período de 1 

hora e a sala foi mantida entre (27 +- 2)°C. 

 

Fotografia 17: Frasco pesado vazio. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fotografia 18: Franco pesado com água. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 19: frasco com o material saturado 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Fotografia 20: frasco com material em banho 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 21: frasco após o banho completado com água. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Decorridos uma hora, foi secado o frasco por fora e foi completado com água 

até a marca de 500 ml e determinada da massa total (m2). 

O material do frasco foi retirado do frasco e colocado para secar em estufa a 

105 °C por 24 horas. E determinado a massa do agregado seco (M) e calculado a 

massa do frasco, mais agregado Ms (M1). 

As amostras então foram retiradas dos respectivos frascos e novamente 

colocadas na estufa a uma temperatura constante de (105 ± 5)°C durante um 

período de 24 horas. As amostras retiradas da estufa foram levadas ao dessecador 

até esfriar, atingindo temperatura ambiente, pesadas novamente sendo registras 

suas respectivas massas, para a realização dos possíveis cálculos para determinar a 

massa especifica do agregado. 

Da mesma forma foram realizados os procedimentos dos ensaios com a 

amostra 2 de material reciclado. 
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Fotografia 22: Materiais retirados dos frascos submetidos a 24hs na estufa(105 ± 5) 
°C. 

 

Fonte: O próprio autor. 

2.2.2.2. Caracterização da Argamassa 

 

Para a realização desse projeto os traços para a análise da substituição do 

agregado miúdo natural pelo agregado de RCC, onde segundo Santos (2008), os 

traços tradicionais no Brasil em volume são 1:2:8 (cimento, cal, agregado miúdo) 

para revestimentos internos e 1:1:6 para revestimentos externos, alvenaria de 

vedação e estrutural, com isso foi utilizado para este trabalho o traço 1:1:6, por ser o 

traço que sofre maiores interferências climáticas e por ser um dos mais usuais 

empregados em obras, refletindo a realidade aplicada nas edificações de modo 

geral, com os percentuais de substituição do agregado natural pelo material 

reciclado em 0%, 50% e 100%. 

 

Fotografia 23: Argamassadeira 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.2.2.3. Propriedades da argamassa no estado fresco 

 

2.2.2.3.1 Índice de consistência  

 

Para a determinação do índice de consistência, serão seguidos os 

procedimentos conforme a NBR 13276 (ABNT, 2002) que prescreve o método para 

a determinação do índice de consistência das argamassas para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos.  

O índice de consistência é a propriedade que a argamassa apresenta no seu 

estado fresco para resistir a deformação, onde o principal fator que influencia neste 

processo é a quantidade de água adicionada à argamassa, entre outros fatores 

como a relação água/cimento, elação aglomerante/agregado, granulometria da 

areia, natureza e qualidade (CINCOTTO et al.,1995). 

Antes de iniciar a execução do ensaio, será limpado o tampo da mesa de 

indice de consistência e a parede do molde tronco-cônico com um pano umedecido, 

de modo que as superficies fiquem ligeiramente úmidas. 

Com a argamassa já preparada no próprio laborátorio será enchido o molde 

tronco-cônico colocado sobre o centro da mesa. O molde será enchido em três 

camadas sucessivas, com alturas aproximadamente iguais, sendo aplicadas a cada 

uma delas respectivamente, 15, 10 e 5 golpes com o soquete de maneira a distribuí-

las uniformemente no interior do molde. 

Após o enchimento do molde será realizado o rasamento da superfície com o 

auxílio de uma régua metálica rente a borda com movimentos curtos de vai-e-vem 

ao longo de toda superfície. E será eliminado com um pano qualquer particula que 

se encontrasse em volta do molde.  

Após a retirada do molde troncocônico será acionada a manivela da mesa 

“flow table”, de modo a que a mesa subi-se e cai-se 30 vezes em 30 segundos de 

maneira uniforme. Imediatamente após a última queda da mesa, será medido com o 

paquímetro o espalhamento do molde original de argamassa.  

Estas medidas serão realizadas em três diâmetros tomados em pares de 

pontos uniformemente distribuidos ao longo do perímetro. Será registradas estas e 

com a media das três será obtido o índice de consistência da argamassa. 
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Fotografia 24: Mesa de consistência de argamassa 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 25: Argamassa 1 – 100% agregado natural 

 

Fonte: O próprio autor. 
 

Fotografia 26: Argamassa 2 – 50% agregado reciclado 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Fotografia 27: Argamassa 3 – 100% agregado reciclado25 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 28: Ensaio do índice de consistência. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 29: Paquímetro digital. 

 

Fonte: O próprio autor. 

2.2.2.3.2. Densidade de massa  

 

Para a determinação da densidade de massa, serão seguidos os 

procedimentos conforme a NBR 13278 (ABNT, 2005). 
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Primeiramente será realizada a calibração do cilindro metálico, para isso o 

cilindro será pesado vazio e registrado sua massa (Mv). Em seguida encher-se-á o 

recipiente com água e registrado também o seu volume (Vr). 

 

Fotografia 30: Molde para ensaio de densidade de massa 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 31: Ensaio da densidade da massa. 

 

Fonte: O próprio autor. 
 

Depois de realizada a calibração do cilindro metálico foi introduzida 

suavemente com uma espátula porções de argamassa no cilindro, formando três 

camadas de alturas aproximadamente iguais. Sendo que em cada camada foram 

aplicados 20 golpes ao longo do perímetro da argamassa. Lembrando que cada 

golpe corresponde à entrada e saída da espátula na posição vertical. Após a 

execução e golpeamento de cada camada foram efetuados três quedas do 

recipiente com altura de aproximadamente 3 cm. 

Após os procedimentos acima mencionados foi rasado o recipiente com a 

espátula, pesado e registrado a massa do cilindro com a argamassa (Mc).  
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2.2.1.3.3.  Retenção de água 

 

A NBR 13277 (ABNT, 1995) foi utilizada para a determinação da retenção de 

água em argamassas para assentamento de paredes e revestimento de paredes e 

tetos. 

Foi necessária a aparelhagem para à execução do ensaio de: 

- molde cilíndrico de aço, com 100 mm de diâmetro e 25 mm de altura 

(dimensões internas), parede e base com 5 mm de espessura; 

- placa circular de aço, rígida e plana, com 110 mm de diâmetro, 5 mm de 

espessura e usinagem lisa em uma das faces;  

- peso com 2 kg, constituído de cilindro maciço de metal, e com 110 mm de 

diâmetro; 

- espátula constituída de lâmina de aço rígida, com borda reta, lisa e 

chanfrada, com comprimento de, pelo menos, 110 mm; 

- discos de papel-filtro de filtração média e com 110 mm de diâmetro (12 

discos por determinação); 

- gaze de tecido de algodão, tipo cirúrgica, de trama aberta, que deve ser 

cortada em quadrados de 110 mm de aresta; 

- duas balanças com resolução de 0,1 g e 0,01 g; 

- cronômetro. 

 

Para a execução do ensaio, foi preparada a argamassa utilizada para o 

ensaio, apresentando índice de consistência padrão determinado conforme a NBR 

13276 (ABNT, 2005). Foi pesado o molde seco e limpo, na balança com resolução 

de 0,1 g e registrar sua massa (Mm). Depois foram pesados 12 discos de papel-filtro 

secos na balança com resolução de 0,01 g e registrar sua massa (Mse). 

Foi preenchido o molde com argamassa, utilizando a espátula e colocando 10 

incrementos aproximadamente iguais, até formar um pequeno excesso, rasando o 

excesso com a lâmina da espátula, apoiando-a sobre a borda do molde, formando 

45º em relação à superfície da argamassa, fazendo movimento de vai e vem em 

toda a superfície e numa única passada para eliminar apenas o excesso. Passando 

novamente a espátula no sentido contrário, formando um ângulo bem menor com a 

superfície da argamassa, no sentido de alisá-la. 
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Após limpar as bordas do molde, foi pesado o molde com argamassa rasada 

na balança com resolução de 0,1 g e registrada sua massa (Mma). Em seguida foi 

colocada sobre a superfície da argamassa duas telas de gaze, o conjunto de 12 

discos de papel-filtro e a placa rígida, e aplicada, ao centro dois pesos totalizando 2 

kg, acionando imediatamente o cronômetro. 

Após 2 minutos, foram retirados os pesos e a placa-base, removendo o 

conjunto de papéis-filtro e levados ao prato da balança com resolução de 0,01 g. 

Onde foi pesando rapidamente e registrando a massa dos discos molhados (Mf). 

 

Fotografia 32: Conjunto para ensaio de retenção de água 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Fotografia 33: Ensaio com agregado natural 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Ra   - 
  f- se 

      ma- m 
             

 (01) 

 

Onde: 
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Mw = massa total de água acrescentada à mistura, em g; 

M = Massa de argamassa industrializada ou soma das massas dos 

componentes anidros no caso de argamassa de obra, em g; 

AF = Fator água/argamassa fresca: 

 

    
  

    
           

 (02) 

 

Mf = Massa do conjunto de discos molhados de papel-filtro, em g; 

Mse = Massa do conjunto de discos secos, em g; 

Mma = Massa do molde com argamassa, em g; 

Mm = Massa do molde vazio, em g.  

 

2.2.1.4. Moldagem dos corpos de prova prismáticos 

 

A moldagem dos corpos de prova foi seguida as orientações da NBR 13279 

(ABNT, 2005) - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – 

Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. 

Inicialmente foi aplicada uma fina camada de desmoldante nas faces internas 

dos moldes e, removido o excesso com papel absorvente. Com a argamassa que 

imediatamente havia sido preparada conforme a ABNT NBR 13276 (ABNT, 2002), 

foi introduzida diretamente, em cada compartimento do molde, uma porção de 

argamassa. Com o auxílio de uma espátula foi espalhada em cada compartimento 

de forma uniforme. Em seguida foram aplicadas 30 quedas em 30 segundos 

cronometrados na mesa de adensamento em sequencia foi colocada uma camada 

de argamassa em cada compartimento do molde com o auxílio da espátula foi 

nivelado o espalhamento da camada em cada compartimento e aplicado novamente 

30 quedas em 30 segundos cronometrados na mesa de adensamento. 

Com o auxílio da régua metálica foi rasado os corpos de prova. 

O ensaio foi repetido com o traço 100% agregado natural, 50% agregado 

natural e reciclado e o traço 100% agregado reciclado. 
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Fotografia 34: Molde de corpo de prova prismático para argamassa 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2.1.5. Propriedades da argamassa no estado endurecido 

 

2.2.2.5.1 Absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade 

 

Aos 28 dias, foi executado o ensaio de absorção de água por capilaridade, 

sendo esse um dos ensaios realizados com a argamassa no estado endurecido. 

Que será norteada pela NBR 15259 (ABNT, 2005), onde foram lixados os corpos de 

prova de prova prismáticos com uma lixa grossa e após limpa com um pincel. Em 

seguida deverá ser pesado e anotado sua massa inicial (A0).  

Foi utilizando um recipiente plástico com uma grade centraliza o fundo, 

mantendo uma lamina de água constante de 5 ± 1 mm. Com isso foram apoiados 

com a sessão 4 cm x 4 cm todos os 6 corpos de prova de provas prismáticos de 

cada amostra.  

Fotografia 26 - Ensaio de absorção de água por capilaridade 

  
Fonte: o Próprio autor. 
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Decorridos 10 minutos, as amostras foram pesadas novamente e registrado 

sua massa (A10), sendo novamente distribuídas sobre a grade e ao passar mais 80 

minutos, foram novamente pesados, registrados seus valores (A90), obtendo a 

massa de absorção de água ao passar 90 minutos do inicio do ensaio. 

Com os valores das massas há 0 minuto, há 10 minutos e 90 minutos, iremos 

determinar a absorção de água por capilaridade e o coeficiente de capilaridade pelas 

equações abaixo: 

 

   
     

  
        

  (03) 

 

Onde:  

At = absorção de água por capilaridade para cada tempo, em gramas 

por centímetro quadrado;  

Mt = massa do corpo de prova para cada tempo, em gramas;  

Mv = massa inicial do corpo de prova, em gramas;  

t = correspondente aos tempos de 10 e 90 minutos;  

16 = área do corpo de prova, em centímetros quadrados. 

 

C = (m90 – m10)        

 (04) 

 

Onde:  

C = coeficiente de capilaridade, em gramas por decímetro quadrado 

pela raiz quadrada de minuto;  

M10 = massa do corpo de prova com 10 minutos, em gramas;  

M90 = massa do corpo de prova com 90 minutos, em gramas. 

 

2.2.2.5.2  Procedimento de ruptura 

 
Para a determinação da resistência à tração na flexão e à compressão, foram 

seguidos os procedimentos conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005) – Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à 
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tração na flexão e à compressão. A ruptura dos mesmos foi realizada com 7, 14 e 28 

dias de idade. 

Preparar a argamassa a ser utilizada neste ensaio, apresentando índice de 

consistência padrão determinada conforme a NBR 13276 (ABNT, 2005). 

Foram preparados três moldados em corpos-de-prova prismáticos, por idade, 

com argamassa recém-preparada. A moldagem seguiram as recomendações da 

NBR 7215 (ABNT, 1996), no caso de argamassa com teor de ar incorporado, 

determinado conforme a NBR 13278 (ABNT, 2005), superior a 8%, o adensamento 

deve ser feito por acomodação das camadas com o uso de soquete. Todos os 

corpos-de-prova devem permanecer 48 h nos moldes, em câmara com umidade 

relativa mínima do ar de 95%. A seguir, devem ser desmoldados e como é caso de 

argamassas contendo cal, os corpos de prova permaneceram, após a moldagem, ao 

ar do laboratório até a idade de ensaio, de acordo com as recomendações da NBR 

7215 (ABNT, 1996). 

Realizando a ruptura dos corpos-de-prova, de acordo com as recomendações 

da NBR 7215 (ABNT, 1996), foram registradas as cargas de ruptura. 

Foi calculada a resistência à compressão de cada corpo-de-prova, fazendo a 

relação da carga de ruptura pela área da seção do corpo-de-prova, em seguida foi 

calculada a média individual, dos três corpos-de-prova ensaiados com a mesma 

idade. O resultado foi arredondado ao decimal mais próximo. 

Foi calculado o desvio relativo máximo da série de três, dividindo o valor 

absoluto da diferença entre as resistências média e individual que mais se afaste 

desta média para mais ou para menos, pela resistência média, e multiplicando o 

quociente por 100. A porcentagem encontrada foi arredondada ao decimal mais 

próximo. 

Fotografia 27 - Corpos de prova 
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Fonte: O próprio autor. 

2.2.1.5.3. Resistência à tração na flexão 

 

Primeiramente foram marcadas nos corpos de prova prismáticos as posições, 

onde serão aplicada a carga e a posição dos apoios. Na parte inferior será marcada 

uma distância de 3,00 cm (três centímetros) de cada extremidade, onde terá o 

contado dos apoios, e na face superior onde será aplicada a força uma distância de 

8,00 cm (oito centímetros), em seguida aplicar-se-á a carga no centro do corpo de 

prova prismático até a sua ruptura. 

Fotografia 28 - Ensaio de ruptura 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para o cálculo da resistência à tração na flexão utiliza-se a fórmula abaixo: 

 

Rf 
 ,  ff  

   
         

 (06) 

 

Onde: 

Rf = a resistência à tração na flexão, em megapascals; 

Ff = a carga aplicada verticalmente no centro do prisma, em newtons; 

L = a distância entre os suportes, milímetros. 

 

2.2.1.5.4. Resistência à compressão axial 
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Após os ensaios de flexão, as amostras sofreram rompimento próximo à 

metade originando dois pedaços sendo estas submetidas ao ensaio de compressão. 

Elas foram apoiadas na parte superior e inferior da amostra com uma placa 

de aço com dimensões de 40 mm x 40 mm, e assim, aplicar-se-á à força até seu 

rompimento.  

Fotografia 29 - Ensaio de compressão 

 

Fonte: O próprio autor 

 

   
  

    
         (07) 

 

Onde: 

Rc é a resistência à compressão, em megapascals; 

Fc é a carga máxima aplicada, em newtons; 

1600 = a área da seção considerada quadrada do dispositivo de carga 

40 mm x 40 mm, em milímetros quadrados. 

 

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS. 

Nesta etapa do trabalho são apresentados e discutidos os resultados dos 

ensaios de caracterização dos agregados naturais e agregados reciclados, como 

granulometria, massa untaria, absorção, resistência na tração à flexão e resistência 

à compressão. 

 



60 
 

2.3.1. Estudo Da Composição Granulométrica no Agregado Miúdo Reciclado 

(AMR) 

 

Conforme o apêndice 1 apresenta os resultados do ensaio da granulometria 

do agregado miúdo reciclado (AMR) coletado em uma pequena empresa de 

artefatos de concreto, com base em resíduos de blocos de concreto. 

 

Gráfico 2: Granulometria do agregado reciclado 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

A composição granulométrica apresentada apresenta uma dimensão máxima 

característica de 0,6 mm, seu módulo de finura, onde a soma das porcentagens 

retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras de série normal 

dividido por 100.  

 

MF =  % retida acumulada = 2,72    (2,20 < MF<2,9 = média) 
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Onde a distribuição granulométrica do agregado miúdo reciclado, segundo a 

NBR 7211 (ABNT, 2009) ambos os materiais estão classificados nos Limites 

Superiores na Zona Utilizável. 

 

2.3.1.1 Estudo da composição granulométrica no agregado miúdo natural (AMN) 

 

Da mesma maneira foi efetuado o ensaio de granulometria no agregado 

natural e no apêndice 2 são apresentados os resultados do ensaio da granulometria 

do agregado miúdo reciclado (AMN) coletado em uma pequena empresa de 

artefatos de concreto, com base em resíduos de blocos de concreto. 

 

Gráfico 3: Granulometria do agregado natural 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

A composição granulométrica apresentada apresenta uma dimensão máxima 

característica de 0,6 mm, seu módulo de finura, onde a soma das porcentagens 

retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras de série normal 

dividido por 100.  
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MF =  % retida acumulada = 2,9   (2,20 < MF<2,9 = média) 

 

Onde a distribuição granulométrica do agregado natural, segundo a NBR 

7211 (ABNT, 2009) está classificada nos Limites Superiores na Zona Utilizável. 

 

Tabela 4 – Composição Granulométrica dos agregados 

Peneiras Areia Natural RCC 

(mm) Retida (g) % Retida 
% Retida 

Acumulada 
Retida (g) % Retida 

% Retida 

Acumulada 

9,5 0 0 0 0 0 0 

4,7 1,105 0,55 0,06 0,15 0,0074 0,0074 

2,36 17,00 0,86 0,91 0,08 0,0041 0,01142 

1,18 42,68 2,14 3,05 8,82 0,45 0,459 

0,6 1839,24 92,06 95,11 1666,79 84,59 85,05 

0,3 64,70 3,24 98,35 164,22 8,33 93,39 

0,15 0 0 98,35 1,75 0,09 93,48 

Fundo 32,98 1,65 100 128,52 6,52 100 

Areia natural Diâmetro máximo= 0,6 mm Módulo de finura= 1,97 

RCC Diâmetro máximo= 0,6 mm Módulo de finura=2,72 

Fonte: O próprio autor. 

 

Gráfico 4 - Curva Granulométrica dos agregados 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.3.2. Propriedade da Argamassa no Estado Fresco 

 

2.3.2.1 Massa específica e absorção de água 

 

O ensaio da massa específica para o agregado miúdo de acordo com a NBR 

NM 52 – Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa especifica 

aparente (ABNT, 2003) para a realização dos ensaios para determinação da massa 

especifica e aparente e NBR NM 30 – Agregado Miúdo – Determinação de absorção 

de água (ABNT, 2001), foram obtidos os resultados conforme os apêndices 3 e 4: 

 

Tabela 5 - Massa específica dos agregados 

Material Massa específica (g/cm³) 

Agregado Natural 2,61 

Agregado Reciclado 2,55 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.2.2 Índice de Consistência 

O ensaio de consistência por espalhamento visualiza a trabalhabilidade da 

argamassa, podendo ser comparado os resultados da argamassa com material 

reciclado e o natural. Foi possível verificar que ocorreu uma redução do índice de 

consistência das argamassas produzidas com agregado reciclado no gráfico 5 e 

conforme apêndice 5. 
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Gráfico 5: Gráfico da média do índice de consistência 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.2.3 Densidade da massa e teor de ar incorporado 

No ensaio de densidade da massa, segundo a NBR 13278 (ABNT, 2005), foi 

classificada como D2 com densidade entre 1200 a 1600 kg/cm³, conforme gráfico 6 

e apêndice 6. 
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Gráfico 6: Densidade da massa das argamassas 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.2.4 Retenção de água 

 

O ensaio de retenção de água referente a propriedade da argamassa não 
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apresentaram uma pequena perda de água ao ambiente, com a característica de 

grande retenção de água. 

Gráfico 7 - Retenção de água 

 

Fonte: O próprio autor. 

 
2.3.3. Propriedade da Argamassa no Estado Endurecido 
 

2.3.3.1 Determinação da absorção de água por capilaridade 

 

 No ensaio de absorção por capilaridade e coeficiente de capilaridade, 

realizados nos corpos de prova com idade de 28 dias, conforme a NBR 15259 

(ABNT, 2005) foi possível traçar o gráfico 8 conforme os dados do Apêndice 8, onde 

as todas as misturas foram classificadas segundo a NBR 13281 (ABNT,2005) na 

Classe C2, por estarem ente 1,0 a 2,5 g/dm².min. 
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Gráfico 8 - Absorção de água por capilaridade em 10 minutos e aos 90 minutos e 
média 

 

Fonte: O próprio autor. 

 
Com base nos resultados apresentados, pode verificar-se que as 

continuidades da hidratação dos corpos de prova aumentam a sua perda de 

permeabilidade. Porém com a verificação de que a mistura de 100% de agregado 

reciclado, apresentou os menores índices de hidratação. 

  

2.3.3.2 Resistência à tração na flexão 

 

 O ensaio de resistência à tração na flexão executados conforme a NBR 13279 

(ABNT, 2005), foram extraídos os resultados do Apêndice 9 e tabela 6 abaixo: 
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Gráfico 9 - Resistência à tração na flexão 

 

Fonte: O próprio autor. 

 
Com base nos resultados a argamassa de material agregado 100% reciclado 

apresentou evolução progressiva na resistência em todas as idades da argamassa. 

 
Tabela 6 - Resistência à tração 

Misturas Resistência à tração (MPa) Desvio padrão (DP) 

 7 dias 14 dias 28 dias 

 

100% areia  0,297 0,531 0,617 0,1656 

50% reciclado 0,383 0,861 1,101 0,3655 

100% reciclado 0,461 0,863 1,258 0,3985 
Fonte: O próprio autor. 

  

As argamassas ensaiadas foram classificadas de acordo com a NBR 13281 (ABNT, 

2005) com a Classe R1, pois apresentam resistência à tração na flexão menor que 

1,5 MPa. 
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2.3.3.3 Resistência à compressão 

 

 O ensaio de resistência à compressão foi executado de acordo com a NBR 

13279 (ABNT, 2005), onde foram encontrados os resultados expostos na tabela 7, 

Apêndice 10 e gráfico 10. 

  

Gráfico 10 - Resistência à compressão 

 

Fonte: O próprio autor 

 
 

 

Tabela 7 - Resistência à compressão 

Misturas Resistência na compressão (MPa) Desvio Padrão 
(DP)  7 dias 14 dias 28 dias 

    

100% areia  0,74 1,04 1,34 0,3 

50% reciclado 0,98 1,05 1,4 0,225 

100% reciclado 0,9 1,085 1,91 0,539 
Fonte: O próprio autor. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Através da britagem de blocos de concreto teremos a matéria prima para os 

ensaios de granulometria, obtivemos a devida caracterização dos materiais, onde 

chegamos as características granulométrica dos agregados natural, e reciclado, 

onde podemos destacar que o agregado reciclado apresenta maior concentração de 

finos ao fundo que o agregado natural. Com isso foi utilizado o traço de 1:1:6 nas 

argamassas produzidas. 

Através dos ensaios e procedimentos estabelecidos pelas Normas vigentes 

verificamos as características da argamassa no seu estado fresco, como o índice de 

consistência, densidade de massa e retenção de água. E também as características 

no seu estado endurecido, como a resistência à tração na flexão e compressão e 

absorção de água. 

Com base nos dados foi realizado um comparativo para a produção de 

argamassa de material reciclado, como alternativa para a viabilidade potencial da 

reutilização de materiais de resíduos da construção civil. 

Os ensaios em laboratório tiveram o cunho investigativo de comparação 

quanto à densidade de massa em argamassas produzidas da forma tradicional, com 

agregados miúdos naturais e com agregados miúdos reciclados. 

O ensaio comparativo de coeficiente de capilaridade apresentou 

características em todas as misturas o aumento da absorção nos corpos de prova, 

porém o coeficiente de capilaridade da argamassa produzida com 100% de 

agregado reciclado apresentou o menor índice. 

Com os ensaios tração na flexão, verificamos que a substituição pelo 

agregado reciclado foi satisfatória, apresentando uma evolução progressiva e muito 

positiva nas argamassas produzidas com agregados reciclados. Enquanto as 

argamassas produzidas com agregado natural, apresentou uma evolução meno . 

Deste modo, a substituição parcial e a total pelo agregado reciclado apresenta o 

resultado positivo. 

Nos ensaios de compressão, embora a argamassa com mistura de50 % de 

agregado reciclado tenha apresentado resistência à compressão maior que a 

argamassa produzida com agregado natural, notou-se uma evolução melhor na 

argamassa produzida com a mistura de 100% de agregado reciclado.  Pode-se 
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assim concluir que os resultados dos ensaios com o material reciclado foram 

satisfatórios. 

Com base neste estudo, os ensaios realizados comprovam que os materiais 

reciclados não prejudicam em nenhuma das propriedades da argamassa, por já 

possuírem em suas partículas materiais que já sofreram a sua cura e atingiram a sua 

dureza, aumentam a capacidade de resistências de novos materiais desenvolvidos 

com estes. Constatando-se assim, que a reciclagem da construção civil é um dos 

caminhos mais viáveis e sustentáveis para a produção de argamassas. Outros 

ensaios e estudos são recomendados para um panorama geral e completo da 

viabilidade desses agregados e argamassas, para a produção comercial. 

 

Sugestões para trabalhos futuros: 

 

Neste trabalho foram realizados os ensaios nas argamassas produzidas à 

partir de um traço 1:1:6 (cimento: cal: agregado), onde os resultados foram 

satisfatórios. Porém, sugere-se a realização de mais alguns ensaios para uma 

análise do comportamento das argamassas, como a aplicação da argamassa em 

superfícies, para verificação do comportamento quanto ao aparecimento de fissuras 

e rugosidade. 

Assim como, realizar análise da caracterização física, através de microscópio, 

para a compreensão dos vazios e o comportamento da argamassa em uma análise 

reológica. 
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APÊNDICE 1 Granulometria do agregado reciclado 

GRANULOMETRIA 

Peneira (mm) 

Massa Unitária (g) % Retido Unitário % Retido  

M1 M2 M1 M2 Md Acumulado 

9,5 0 0 0 0 0 0 

4,7 0,1 0,19 0,005068 0,009658 0,0073 0,007 

2,36 0,08 0 0,004054 0 0,004 0,011 

1,18 9,5 8,13 0,481442 0,413259 0,45 0,461 

0,6 1635,94 1697,62 82,90629 86,29231 84,6 85,061 

0,3 189,5 138,94 9,603495 7,062507 8,333 93,394 

0,15 3,16 0,33 0,160143 0,016774 0,086 93,48 

Fundo 134,96 122,08 6,839513 6,205491 6,52 100 

após estufa 1973,24 1967,29 
   

  

Legenda: 

M1 = Massa em gramas da amostra 1; 

 M2 = massa em gramas da amostra 2; 

Md = média das amostras M1 e M2 em percentual 

 

 

APÊNDICE 2: Granulometria do agregado natural 

GRANULOMETRIA 

Peneira (mm) 

Massa Unitária (g) % Retido Unitário % Retido 

M1 M2 M1 M2 Md Acumulado 

9,5 0 0 0 0 0 0 

4,7 1,79 0,42 0,089967 0,021 0,0073 0,007 

2,36 16,53 17,7 0,830812 0,885018 0,004 0,011 

1,18 44,36 41 2,229571 2,050041 0,45 0,461 

0,6 1826,89 1851,6 91,82105 92,58185 84,6 85,061 

0,3 59,89 63,44 3,010123 3,172063 8,333 93,394 

0,15 0 0 0 0 0,086 93,48 

Fundo 40,16 25,8 2,018476 1,290026 6,52 100 

Após estufa 1989,62 1999,96 100 
  

  

Legenda: 

M1 = Massa em gramas da amostra 1; 

 M2 = massa em gramas da amostra 2; 

Md = média das amostras M1 e M2 em percentual 
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APÊNDICE 3: Resultados do ensaio massa específica 

Agregado M1 (g) M2 (g) Ra 

(g/cm³ 

Va 

(cm³) 

V (cm³) MS(g) M (g) d3(g/cm³) 

Reciclado 888,24 1123,29 1,0 308,9 500 500 494,92 2,55 

Natural 946,99 1155,73 1,0 307,6 500 500 499,08 2,61 

 

 

APÊNDICE 4: Resultados do ensaio de absorção de água 

Agregado Absorção de água (%) 

Reciclado 20,02 

Natural 20,54 
 

 

APÊNDICE 5: Resultados do ensaio de índice de consistência 

Dosagem Medida 01 (mm) Medida 02 (mm) Medida 03 (mm) Média (mm) 

100% natural 289,79 305,62 300,88 298,76 

50% reciclado 276,85 295,25 280,67 284,26 

100% reciclado 284,28 286,83 276,95 282,69 

 

 

APÊNDICE 6: Densidade de massa e teor de ar incorporado nas argamassas 

Dosagem Massa do 
Molde Mv 

(g) 

Massa do 
molde com 
argamassa  

Mc(g) 

Massa 
argamassa 

(g) 

Volume do 
recipiente Vr 

(cm³) 

Densidade da 
massa (kg/m³) 

100% natural 0,89922 1445,18 0,5460 0,0003927 1390,38 

50% reciclado 0,89922 1472,02 0,5728 0,0003927 1458,73 

100% reciclado 0,89922 1454,46 0,5554 0,0003927 1414,01 

 

 

  



81 
 

APÊNDICE 7: Retenção de água 

Dosagem  Massa 

discos 
secos 
Mse 

(g) 

Massa 

do 
Molde 
Mm (g) 

Massa 

molde com 
argamassa 

Mma (g) 

Massa 

discos 
molhados 

Mf (g) 

Massa 

total 
de 

água 

Mw (g) 

Massa dos 

componentes 
anidros M(g) 

Fator 

água/cimento. 
AF  

Retenção 

de água 
(%) 

100% 
natural 

7,72 95,92 864,8 10,94 440 2000 0,18032786 97,67 

50% 
reciclado 

8,02 95,92 954,5 15,37 450 2000 0,18367346 95,34 

100% 
reciclado 

7,97 95,92 935,81 13,78 460 2000 0,18699181 96,30 

 

APÊNDICE 8: Absorção de água por capilaridade 

Misturas CP Massa 0 

min.(g) 

Massa 10 

min. (g) 

Massa 90 

min. (g) 

Absorção (g/cm²) Coef. de 

capilaridade 
(g/dm².min

1/1
  

10 ‘ 90’ 

100% natural 10a 456,75 467,43 482,25 0,67 1,59 1,53 

10b 455,31 465,15 479,23 061 1,50 1,42 

10c 453,52 463,62 478,00 0,63 1,53 1,46 

média 0,63 1,53 1,47 

50% reciclado 11a 442,71 452,6 468,0 0,62 1,58 1,46 

11b 439,79 448,94 469,56 0,57 1,86 1,61 

11c 440,01 454,03 464,45 0,88 1,53 1,59 

média 0,62 1,58 1,55 

100% reciclado 12 a 430,71 440,37 454,4 0,60 1,48 1,37 

12b 430,99 440,46 454,69 0,59 1,48 1,36 

12c 424,89 434,76 448,65 0,62 1,49 1,37 

média 0,60 1,48 1,37 

 

APÊNDICE 9: Determinação da resistência à tração na flexão 

Misturas  CP Carga 
máxima 7 
dias (N) 

Carga 
máxima 14 

dias (N) 

Carga 
máxima 28 

dias (N) 

Resistência a 
tração na flexão 
aos 7 dias (MPa) 

Resistência a 
tração na 

flexão aos 14 

dias (MPa)  

Resistência 
a tração na 
flexão aos 

28 dias 
(MPa)  

100% natural 1 140 170 240 0,328 0,398 0,563 

2 110 250 270 0,259 0,586 0,633 

3 130 260 280 0,305 0,609 0,656 

Média   0,297 0,531 0,617 

50% reciclado 1 160 350 440 0,375 0,820 1,031 

2 160 360 410 0,375 0,844 0,961 

3 170 350 440 0,398 0,891 1,031 

Média     0,383 0,861 1,101 

100% reciclado 1 220 370 520 0,516 0,867 1,219 

2 200 365 560 0,469 0,856 1,313 

3 170 370 530 0,398 0,867 1,242 

Média     0,461 0,863 1,258 
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APÊNDICE 10: Determinação da resistência à compressão 

Misturas  CP Carga 

máxima 7 
dias (N) 

Carga 

máxima 14 
dias (N) 

Carga 

máxima 28 
dias (N) 

Resistência a 

compressão 
aos 7 dias 

(MPa) 

Resistência a 

compressão 
aos 14 dias 

(MPa)  

Resistência 

compressão 
aos 28 dias 

(MPa)  

100% natural 1 1200 2000 2500 1,25 0,75 1,56 

2 1100 1685 1935 1,05 0,69 1,21 

3 1235 1300 1985 0,81 0,77 1,24 

Média   0,74 1,04 1,34 

50% reciclado 1 1201 1800 1805 0,75 1,125 1,13 

2 1421 1456 2235 0,89 0,91 1,4 

3 1336 1787 2639 0,83 1,12 1,65 

Média     0,823 1,05 1,4 

100% reciclado 1 1564 1891 3708 0,98 1,18 2,32 

2 1273 1546 2496 0,8 0,97 1,56 

3 1452 1763 2974 0,91 1,1 1,86 

Média     0,9 1,08 1,91 

 

 


