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A utilização do Resíduo de Construção e Demolição (RCD) como agregado para concreto 

apresenta-se como uma alternativa técnica e economicamente viável para destinação 

adequada deste material. No entanto, sua utilização em concretos com fins estruturais não é 

permitida pelas normas brasileiras o que reduz de forma significativa a potencialidade de 

aplicação deste novo material. O concreto reciclado contendo RCD apresenta um 

comportamento mecânico diferente do concreto convencional que conseqüentemente pode 

resultar em mudança nas propriedades mecânicas e na forma de fissuração das estruturas 

de concreto armado. Para potencializar a aplicação do concreto reciclado em elementos 

estruturais foi desenvolvido neste trabalho um estudo sobre a incorporação de fibras de 

aço, a qual tem sido tradicionalmente utilizada para aumentar a resistência e tenacidade do 

concreto estrutural. Foram utilizados um concreto simples e um concreto com 0,76% (60 

kg/m³) de fibras de aço. Oito misturas foram produzidas com diferentes taxas de 

substituição de agregados naturais por agregado miúdo reciclado (AMR) e/ou agregado 

graúdo reciclado (AGR), em volume: 0 e 25%. O efeito da fibra e agregados sobre o 

material foi avaliado para concreto sob compressão direta (tensão de pico, módulo de 

elasticidade, coeficiente de Poisson) e sob tração indireta (compressão diametral e flexão). 



 

 

 

Vigas curtas de concreto armado foram testadas sob ensaio de quatro pontos para avaliação 

dos momentos resistentes, rigidez equivalente e modo de fissuração. Os resultados 

indicaram que a substituição do agregado natural pelo agregado miúdo reciclado, isolado 

ou em conjunto com o agregado graúdo reciclado, incrementam as propriedades mecânicas 

avaliadas e que a adição de fibras de aço melhora o desempenho dos materiais e dos 

elementos estruturais, mesmo quando o agregado graúdo é utilizado. 

Palavras-chave: Concreto reciclado; Fibras de aço; RCD 
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The use of construction and demolition waste (CDW) as aggregate for concrete is 

presented as a good alternative for appropriate deposition of this material. However, their 

use in structural concrete is not acceptable by Brazilian standards which significantly 

reduce the potential of application of this new material. The recycled concrete containing 

CDW has a different mechanical behavior of the conventional concrete which 

consequently may result in changes in mechanical properties and cracking of reinforced 

concrete structures. To enhance the application of recycled concrete in structural elements 

was realized in this work a study on the incorporation of steel fibers, which have 

traditionally been used to increase strength and toughness of structural concrete. It was 

used a plain concrete and a fibrous concrete reinforced with a 0.76% (60 kg/m³) of steel 

fibers. Eight mixtures were produced with different rates of replacement, by volume, of 

natural aggregates by recycled fine aggregate and/or recycled coarse aggregate: 0 to 25%. 

The effect of fiber and recycled aggregated was evaluated for concrete in direct 

compression (peak stress, elastic modulus and Poisson's ratio) and under indirect tensile 



 

 

 

(splitting test and flexural test). Short reinforced concrete beams were tested under four-

point test to evaluate the critical moment, yielding moment, flexional stiffness and mode of 

cracking. The results indicated that the replacement of natural aggregate by recycled fine 

aggregate, alone or in combination with recycled coarse aggregate, increases the 

mechanical properties. The addition of steel fibers improves the performance of material 

and structural element, even when the coarse aggregate is used. 

Key words: Recycled Concrete; Steel Fibers; CDW; Flexural Test. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil é um dos setores que mais cresce nos últimos anos no Brasil e, devido a 

isso, há uma grande preocupação das instituições nacionais com a destinação adequada dos 

resíduos sólidos gerados pelo setor. Além das leis que definem as responsabilidades dos 

geradores, como a Resolução CONAMA 307/2002 e a Lei 12305/2010 que define a 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos, já existem no país desde 2004, normas que 

permitem a utilização de agregados reciclados de Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD) para base e sub-base de pavimentação (NBR 15115, ABNT, 2004b) e pavimentação 

e para preparo de concreto sem função estrutural (NBR 15116, ABNT, 2004c). 

Uma das alternativas para utilização de RCD em grande escala, no entanto, é a sua 

aplicação na produção de estruturas de concreto armado (POON; AZHAR; KOU, 2003). 

Alguns países, a exemplo da Alemanha, Holanda, Portugal e Japão já possuem normas e 

recomendações para a utilização do RCD como constituinte do concreto estrutural. Porém, 

ainda de forma limitada, como é o caso da norma alemã (DIN 4226-100, 2000) e japonesa 

(BCSJ, 1977). É importante salientar que estes documentos restringem ou não permitem 

uso de agregados miúdos reciclados, devido ao efeito adverso da demanda d’água e a 

maior variabilidade na composição do RCD. Além disso, os agregados miúdos estão 

propensos à existência de materiais prejudiciais às propriedades do concreto e que são mais 

difíceis de identificar quanto menor for o tamanho das partículas (GONÇALVES; BRITO, 

2008). 

Por outro lado, o uso de RCD como agregado reciclado em substituição de agregados 

naturais tem se mostrado uma boa solução para minimizar o consumo dos recursos naturais 

(RAO; JHA; MISRA, 2007; LIMA; LEITE; SANTIAGO, 2010). Na utilização do RCD 

como agregado, em concretos estruturais, a redução nas principais propriedades do 

concreto, como módulo de deformação (EVANGELISTA; BRITO, 2007; LIMA, 2008) e 

aderência aço-concreto (YAGISHITA, 1993, HANSEN, 1992, REIS, 2009) são a grande 

preocupação. A principal razão é que o agregado possui elevada porosidade (POON; 

AZHAR; KOU, 2003), além de estar propenso a apresentar variabilidade em outras 

propriedades físicas, a exemplo da massa específica, absorção, forma. 
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Estudos recentes sobre o comportamento tensão-deformação na compressão de concretos 

com agregados reciclados em substituição ao natural apontaram uma variação na 

deformação de pico, tensão de pico e fragilidade do concreto (XI; LI; ZHANG, 2005; 

GONZÁLEZ-FONTEBOA et al., 2011). Enquanto a falha dos concretos convencionais 

ocorre devido a fissuras na interface pasta-agregado, no concreto reciclado a fissura ocorre 

no meio do grão (ETXEBERRIA et al., 2007), ou seja, o agregado reciclado é o ponto 

mais fraco do sistema. Isso resulta em diferentes respostas do concreto sob tensão, e 

tornam os concretos reciclados normalmente mais frágeis. 

Em estruturas usuais de concreto, uma situação comum de solicitação é a atuação do 

momento fletor, gerado pelas cargas aplicadas e pelo próprio peso do elemento. Esse 

momento pode gerar fissuração e deformação excessivas e, no caso do concreto com RCD 

isso se torna mais preocupante devido à redução de suas propriedades mecânicas, quando 

comparado com o concreto convencional de mesmo traço. 

Maruyama et al. (2004) investigaram experimentalmente vigas de concreto armado 

reciclado, com teores de substituição de 100% de agregado miúdo de concreto reciclado e 

100% de agregado graúdo e miúdo de concreto reciclado. Os resultados experimentais de 

propriedades como, momento de fissuração, espaçamento máximo de fissura e deflexão, 

indicam sua possibilidade de uso em estruturas de concreto armado desde que sejam 

dimensionados dentro do limite adequado de aplicação. 

 

O uso de fibras de aço (FA) tem sido proposto para redução de algumas deficiências 

mecânicas do concreto convencional. Hoje em dia, é bem estabelecido que a incorporação 

de FA melhore o desempenho do concreto estrutural e não estrutural, incluindo a 

resistência à fissuração, tenacidade e ductilidade, bem como elevando a resistência à 

tração, resistência à fadiga e impacto (BENTUR; MINDESS, 1990). Desse modo, tem 

surgido estudos que incorporam fibras para produção de concretos com substituição dos 

agregados naturais por reciclados (PRASAD; KUMAR, 2007; BHIKSHMA; KISHORE; 

LATHA, 2008; VYTLAČILOVÁ, 2011). 

 

O objetivo da adição de fibras ao concreto é o de melhorar a sua resistência, espera-se que 

o seu uso em conjunto com o agregado reciclado possa minimizar as deficiências 
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mecânicas do concreto reciclado e resultar em um material estrutural mais sustentável. Por 

outro lado, verificou-se que o tipo de agregado tem uma grande influência sobre as 

propriedades do concreto com fibra e que a eficácia do reforço de fibra depende das 

propriedades da matriz em questão (YANG et al., 2009; BALENDRAN et al., 2002). 

Considerando a necessidade de ampliar os estudos experimentais com relação ao 

comportamento mecânico de vigas de concreto armado produzidos com RCD, o presente 

estudo pretende utilizar FA na produção desses concretos de modo a contribuir para 

melhoria do seu comportamento mecânico, minimizar o consumo dos recursos minerais e 

agregar valor ao RCD. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a influência da adição de fibras de aço e da 

substituição de agregado natural por RCD no comportamento de vigas de concreto armado 

sob flexão. Além disso, apresenta os seguintes objetivos específicos: 

• Determinar a influência da adição de fibra de aço e do teor e tipo de 

agregado reciclado sobre a resistência mecânica à compressão e tração 

indireta do concreto; 

• Avaliar a influência da adição de fibra de aço e do teor e tipo de agregado 

reciclado sobre o comportamento tensão-deformação, na compressão, e 

tenacidade do concreto sob flexão; 

• Verificar a distribuição de fissuras em vigas de concreto armado após o 

escoamento da armadura e determinar a tensão de aderência aço-concreto 

 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÂO 

 

A dissertação consta de sete capítulos, sendo que o capítulo 1 introduz o assunto 

abordando questões relativas à justificativa, relevância e objetivos da pesquisa. 
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O capítulo 2 aborda a revisão bibliográfica sobre o uso do resíduo de construção e 

demolição como agregado para o concreto, apresenta as propriedades do agregado 

reciclado e suas aplicações. A utilização de fibras de aço em concretos e em estruturas é 

apresentada e discutida. 

O capítulo 3 apresenta o programa experimental, descrevendo a caracterização de todos os 

materiais usados no desenvolvimento experimental e o método de dosagem empregado. É 

apresentado também o projeto estatístico e as propriedades avaliadas na pesquisa 

O capitulo 4 apresenta a análise e a discussão dos resultados dos ensaios do concreto no 

estado endurecido obtidos com o experimento, utilizando ferramentas de análise estatística 

para verificar a confiabilidade dos resultados. 

O capitulo 5 apresenta os resultados obtidos no ensaio experimental das vigas de concreto 

armado utilizando resíduo de construção e fibras de aço. São avaliados os resultados 

mecânicos obtidos da curva carga-deflexão e a forma de fissuração. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho, apontando também sugestões 

para estudos futuros. 

Finalmente, a última parte da dissertação apresenta as referências utilizadas, os anexos e os 

apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 COMPOSIÇÃO DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
 

Uma grande variedade de componentes constitui a formação dos resíduos. Tais como: 

componentes orgânicos como madeira, papéis, materiais betuminosos, plásticos, entre 

outros, e materiais inorgânicos como concretos, cerâmicas, argamassas, materiais 

metálicos e outros produtos gerados pela construção civil (ZORDAN, 1997; VIEIRA, 

2003; ANGULO, 2005). Entre estes, madeira, plásticos, papéis e gesso são impurezas que, 

dependendo da quantidade, afetam negativamente o desempenho do concreto reciclado 

(LEITE, 2001). 

Os resíduos da construção, no Brasil, representam de 19 a 52% do RCD, enquanto que os 

resíduos de demolição representam de 50 a 81% do RCD (ANGULO, 2000). Nos países 

em desenvolvimento, é necessário produzir um maior número de bens, e com isso, o 

volume de resíduos de construção gerado é geralmente superior ao de demolição. 

A composição básica dos agregados provenientes do RCD é influenciada por diversos 

fatores como, por exemplo: região geográfica, época do ano, tipo de obra (residencial, 

industrial, infra-estrutura), dentre outros. Além disso, é função do estágio da obra, pois, 

durante a fase de confecção da estrutura há uma predominância de resíduos de madeira, 

aço, concreto. Por outro lado, no estágio de acabamento predomina restos de argamassa e 

materiais cerâmicos (POON et al., 2001). 

Além disso, uma edificação é composta por uma grande variedade de componentes, e 

quando ocorre a sua demolição esta característica fica evidenciada na composição do 

resíduo resultante (LEVY, 2007). 

Zondan (1997) analisou em sua pesquisa, quatro amostras de RCD, coletadas 

semanalmente, na usina de reciclagem de entulho na cidade de Ribeirão Preto-SP, obtendo 

as composições apresentadas na Figura 1. Os resultados evidenciaram que apesar de serem 

resíduos da mesma região e coletados em um curto intervalo de tempo, por serem 

originários de diferentes obras possuem uma composição diferenciada. 
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Figura 1- Porcentagem dos materiais presentes no entulho de cada amostra analisada (FONTE: 
ZORDAN, 1997) 

 

A variabilidade do RCD fica mais evidenciada quando coletados em diferentes regiões 

geográficas, época do ano e origem. Na Figura 2 é apresentada a composição gravimétrica 

de RCD estudados por pesquisadores que coletaram amostras na usina de reciclagem da 

cidade de São José do Rio Preto/SP, no aterro de inertes em Porto Alegre/RS, em pontos de 

descartes clandestino em Feira de Santana/BA. e numa demolição de uma Igreja em Feira 

de Santana/BA. 

Os resultados médios das amostras de RCD obtidos por Zordan (1997) na usina de 

reciclagem da cidade de Ribeirão Preto/SP (Figura 2(a)) revelou uma predominância das 

argamassas (37,4%), seguido pelo concreto (21,1%), materiais cerâmicos não polidos 

(20,8%) e rochas (17,7%). 

Leite (2001), em seu estudo analisou uma amostra de resíduo coletada no aterro de inertes 

da zona sul da cidade de Porto Alegre/RS e conforme a Figura 2(b), os resultados 

mostraram uma elevada incidência de rocha natural (29,84%), seguido de argamassa 

(28,26%), material cerâmico (26,33%) e concreto (15,18%). 

Lima et al. (2007) beneficiaram e caracterizaram 20m³ de RCD coletados em dois bairros 

de Feira de Santana-Ba. A composição gravimétrica da amostra, que potencialmente pode 

ser reutilizado na construção civil como agregado reciclado, é mostrado na Figura 2(c). A 

argamassa constitui a maior porção do resíduo inerte avaliado (55,49%), que junto com os 
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materiais cerâmicos (26,48%) e os concretos (16,74%) correspondem a (98,72%) da 

amostra total. 

 

Figura 2 - Composição gravimétrica do RCD com potencial de uso na construção civil: (a) Usina de 
Reciclagem de Ribeirão Preto/SP ( ZORDAN 1997); (b) Porto Alegre/RS (LEITE 2001); (c) Feira de 
Santana/Ba (LIMA, et al. 2007); (d) Feira de Santana/Ba (REIS, 2009). 

 

Reis (2009), em sua pesquisa, coletou, transportou e beneficiou um resíduo de construção e 

demolição proveniente da demolição de um templo religioso na cidade de Feira de 

Santana. E conforme indicado na Figura 2(d), a composição do RCD obtido é composto 

em sua maior parte de concreto (40,2%), argamassa (26,6%) e material cerâmico (20,4%), 

e afirmou que a composição obtida é comum a um resíduo proveniente de demolição.  

Como pode ser observado, a composição do resíduo varia de uma amostra para outra, 

confirmando a heterogeneidade do material.  

 

2.2 PROPRIEDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS  
 

A heterogeneidade na composição do RCD implica na variabilidade de algumas 

características dos agregados reciclados obtidos, tais como a forma, a textura, a massa 
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específica, a absorção de água, a resistência mecânica, dentre outras (LIN et al., 2004, 

citados por CABRAL, 2007).  

Segundo Hansen (1992), para que um agregado seja utilizado no concreto é preciso que 

este atenda as seguinte condições: 

• deve ser suficientemente resistente para o uso no tipo de concreto em que 

for empregado; 

• deve ser dimensionalmente estável, conforme as mudanças de umidade; 

• não deve reagir com o cimento ou com o aço usado nas armaduras; 

• não deve conter impurezas reativas; 

• deve ter forma de partículas e granulometria adequadas à produção de 

concreto com boa trabalhabilidade. 

De acordo com Ângulo (2009), há a necessidade de se diferenciar as propriedades físicas 

dos agregados reciclados, como a absorção de água e a massa específica aparente, pois 

estas propriedades são imprescindíveis para definir a resistência mecânica do concreto 

reciclado produzido. 

 

2.2.1 Granulometria 

 

A distribuição granulométrica exerce influência sobre a trabalhabilidade, que pode refletir 

em alterações no consumo de cimento. As propriedades mecânicas também sofrem 

variações em decorrência das características granulométricas do agregado, como 

conseqüência do rearranjo das partículas dentro da massa do concreto (ZORDAN, 1997; 

CARRIJO, 2005). A curva granulométrica de cada material é característica do tipo de 

resíduo processado, dos equipamentos utilizados no beneficiamento e da granulometria do 

resíduo antes de ser processado (LIMA, 1999).  

Angulo et al. (2008) estudaram amostras de agregados graúdo reciclados obtidos em duas 

plantas de beneficiamento em São Paulo. As amostras foram obtidas em um triturador de 

impacto na 1ª fase e em re-esmagamento das partículas acima de 25,4 milímetros no 

laboratório na segunda fase. Os autores concluíram que as curvas granulométricas do 

agregado miúdo e graúdo reciclados são contínuas, que o teor de pó (<0,15mm) é maior 
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para os agregados obtidos na britagem primária, que o percentual de areia (0,15mm a 

4,8mm) é maior na 2ª fase, chegando a percentuais maiores que 50%, e também 

observaram que as pequenas partículas são difíceis de classificar através de inspeção 

visual, o que torna difícil identificar possíveis aplicações utilizando os atuais 

procedimentos de caracterização. 

Leite (2001) analisou amostras de RCD e concluiu que as curvas granulométricas do 

agregado miúdo e graúdo reciclado evidenciaram materiais com granulometria contínua, 

aspecto considerado positivo para produção de concretos, devido ao melhor arranjo 

existente entre as partículas. Também foi possível verificar que o agregado miúdo 

reciclado apresentou um teor de finos 23 vezes maior que o agregado miúdo natural. E que 

a análise granulométrica da fração menor que 0,15 mm evidenciou um material com 

diâmetro médio 5,5 vezes maior que o diâmetro médio do cimento (CP I S – 32). 

 

2.2.2 Massa específica e Massa unitária 

 

Os agregados reciclados geralmente apresentam uma massa específica e massa unitária 

menor que as dos agregados naturais. No caso da massa específica, esta redução ocorre em 

função das características dos componentes do RCD, uma vez que são menos densos que 

as rochas que deram origem aos agregados naturais. Já para a massa unitária, além da alta 

porosidade característica dos agregados reciclados, a forma irregular das partículas dos 

agregados contribui para a redução da mesma, uma vez que gera mais vazios entre os 

grãos. 

A massa unitária é uma propriedade importante na dosagem e fabricação de concretos, e 

está relacionada com o empacotamento do agregado. Nos agregados naturais a massa 

unitária está compreendida entre 1,30 a 1,75 kg/dm³ (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Para 

o agregado de RCD a massa unitária apresenta-se em torno de 1,00 kg/dm³. 

Hansen (1992) fez um levantamento dos valores de massa específica de agregados 

originários de concreto. Tais valores estão compreendidos entre 2,12 kg/dm³ a 2,70 

kg/dm³. O autor relata ainda os resultados do estudo da massa específica somente da 

argamassa antiga do agregado de concreto com diferentes relações a/c, cujos valores 

ficaram em torno de 2,00 kg/dm³. Concluiu-se, então, que a origem do concreto interfere 
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pouco no valor da massa específica e que a mesma é geralmente mais baixa que a dos 

agregados naturais devido à argamassa antiga aderida às partículas do agregado reciclado 

de concreto. 

Carrijo (2005) analisou a influência da massa específica, de argamassa e concretos (fase 

cinza) e cerâmica (fase vermelha), de agregados graúdos provenientes de RCD na 

resistência à compressão de concretos e observou um decréscimo da resistência à medida 

que agregados menos densos foram incorporados ao concreto e concluiu que o agregado 

oriundo de RCD torna o concreto de maiores resistências muito mais susceptível à variação 

de densidade e que a natureza mineralógica não influenciou de maneira tão significativa 

quanto a densidade. 

No trabalho de caracterização do agregado miúdo e graúdo reciclado desenvolvido por 

Carneiro et al. (2000), a massa específica dos agregados foi da ordem de 2,59 kg/dm³ e 

2,19 kg/dm³, respectivamente. Enquanto a massa unitária foi de 1,30 e 1,07 kg/dm³ para o 

agregado miúdo e graúdo, respectivamente. 

Na Tabela 1são apresentadas as características do RCD obtidos por diversos pesquisadores 

nas cidades de Porto Alegre, RS e Feira de Santana, BA. 

Tabela 1  - Características do RCD das cidades de Porto Alegre (1) e Feira de Santana (2),  (3) e (4) 

Características 
Físicas 

AGR AGN AMR 
AMN 

AMN AMN1 AMN2 

(1) (2) (3) (1) (2) (4) (1) (2) (4) (1) (4)  (4)          

Dmax(mm) 19 9,5 12,5 19 19 9,5 4,8 2,4 2,4 4,8 1,2 2,4 

Módulo de Finura 6,69 6,08 5,58 6,89 5,43 5,35 2,65 2,56 2,46 2,64 1,77 3,47 

Massa Específica 
(kg/dm3) 

2,51 2,55 2,52 3,09 2,76 2,73 2,53 2,51 2,42 2,63 2,62 2,61 

Massa Unitária 
(kg/dm3) 

1,12 - 1,03 1,61 - 1,38 1,21 - 1,37 1,54 1,60 1,46 

Absorção (%) 4,95 10 12,1 0,3  - 0,5 8,6 21 18,8 1-2,5 0,1 0,2 

FONTE: (1) Leite (2001); (2) Aragão (2007); (3) Santiago (2008); (4) Reis (2009). 

 

Observa-se na Tabela 1 que os agregados apresentam valores de massa específica e massa 

unitária menores, enquanto os resultados obtidos para a absorção foram muito maiores que 
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os agregados naturais, indicando que a porosidade é inversamente proporcional à massa 

específica (NEVILLE, 1997). 

Tais reduções nas massas específicas e unitárias dos agregados reciclados ressaltam a 

necessidade de compensar o volume de material reciclado utilizado em misturas de 

concreto obtidas a partir de traços de concreto convencional. 

 

2.2.3 Absorção 

 

Os agregados naturais apresentam pouca porosidade e a taxa de absorção não exerce quase 

nenhum tipo de influência nas misturas de concreto. Entretanto, quando se utilizam 

agregados reciclados para produção de concretos, a absorção é significativa, pois este 

material apresenta valores bem maiores de absorção que os agregados naturais geralmente 

utilizados. 

Na Tabela 1 verifica-se que a absorção de água do agregado miúdo reciclado é muito 

maior que a do agregado natural, o que pode ser um fator limitante ao uso do material. 

Também se observa que a absorção do agregado reciclado miúdo é sensivelmente maior 

que o agregado reciclado graúdo e este é um dos principais fatores que levam as normas 

internacionais a restringirem o uso dos agregados miúdos reciclados na produção de 

concreto estrutural (POON et al., 2003; GONÇALVES e BRITO, 2008).  

Além disso, pode-se observar a variação dos valores de absorção que é função da 

composição de cada resíduo. Composições com maior quantidade de cerâmica, no geral 

possuem maior porosidade, enquanto que aqueles com maior teor de concreto tendem a ser 

menos porosos, e por conseqüência mais resistentes (REIS, 2009). 

A quantidade de água que o material reciclado pode absorver depende de fatores como a 

condição inicial de umidade do agregado, o tempo de permanência de contato do material 

com a água, se o agregado entra em contato primeiro somente com a água, ou com a pasta 

de cimento, entre outros (BARRA, 1996). 

González-Fonteboa (2011) em seus estudos apresenta duas alternativas para compensar a 

taxa de absorção da água dos agregados reciclados: trabalhar com agregados secos, 

aumentando a quantidade de água incorporada na mistura, ou pré-umidecimento. Este 



32 

 

 

 

último, por sua vez coloca várias opções de tratamento: embebição por 24 h, pré-

umidecimento por 10 minutos, ou aspersão. 

Na primeira alternativa, durante a mistura do concreto é utilizada uma taxa de 

compensação de água para que os agregados não absorvam a água de amassamento. A 

segunda alternativa se divide em três métodos, O primeiro destes pressupõe trabalhar com 

agregados saturados, mas o autor ressalta que este sistema apresenta excesso de água com 

um efeito deletério sobre a resistência do concreto reciclado. O segundo método consiste 

no pré-umidecimento, por imersão, dos agregados por 10 min, tempo considerado pelo 

autor como o suficiente para permitir a correção da demanda de água dos agregados 

reciclados. O terceiro método requer aspergir os agregados, sendo que o inconveniente 

deste sistema é a necessidade de uma grande superfície em que os agregados podem ser 

colocados de forma adequada para garantir uma distribuição uniforme da água. 

De acordo com Leite (2001), como as taxas de absorção dos agregados reciclados são 

bastante elevadas, há a necessidade de compensá-las durante a produção dos concretos 

para que não haja diminuição excessiva da água livre das misturas produzidas com 

agregados reciclados, fato este que reduziria a relação a/c e comprometeria a 

trabalhabilidade. As curvas de absorção dos agregados reciclados demonstram que tanto a 

fração miúda quanto a graúda absorve, em 30 minutos de ensaio, mais de 50% do total de 

água absorvido em 24 horas de ensaio, e a absorção é tanto mais rápida quanto menor for a 

dimensão das partículas de agregado. A compensação da taxa de absorção do agregado 

reciclado deve ser feita com base na curva de absorção dos agregados reciclados.  

Quebaud e Buyle-Bodin (1999) afirmam que o uso de aditivos plastificantes, ou 

superplastificantes é também uma boa alternativa para compensar o efeito da absorção de 

água pelos agregados reciclados. Todavia, o uso de tais produtos incidirá diretamente no 

custo final do concreto produzido. 

 

2.2.4 Forma e textura das partículas 

 

O beneficiamento do agregado reciclado é um fator determinante na textura e forma do 

agregado. A britagem do material é responsável por uma superfície rugosa e forma 
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lamelar, o que pode afetar a trabalhabilidade da mistura e a interface entre pasta e 

agregado, quando se utiliza principalmente o agregado graúdo de RCD.  

Segundo Leite (2001), isso pode ser minimizado com a utilização de maiores teores de 

argamassas. Além disso, Etxeberria Larrañga (2007) sugere também a utilização do RCD 

saturado ou ainda a compensação da absorção na água de amassamento. 

 

2.3  INFLUÊNCIA DO RCD NAS PROPRIEDADES DO CONCRETO 

 

Os agregados reciclados de RCD são heterogêneos, mais porosos e resultam em concretos 

de matrizes menos resistentes, quando comparados com o agregado natural. Portanto, as 

diferenças entre as propriedades dos concretos reciclados e convencionais dependem, entre 

outras variáveis, do teor de agregado natural substituído, das características dos agregados 

reciclados utilizados, da quantidade de contaminantes presentes no agregado e da 

quantidade de finos incorporada (HANSEN,1992; LEITE, 2001). 

 

2.3.1 Trabalhabilidade 
 

As propriedades do concreto no estado fresco podem ser avaliadas através da 

trabalhabilidade da mistura, visto que esta é a mais influenciada pela utilização do resíduo, 

devido: a sua forma irregular, textura mais rugosa e, principalmente, altas taxas de 

absorção. Em geral, o concreto com RCD possui abatimento inferior ao do concreto 

convencional. Porém, é possível se obter com esse tipo de material um concreto 

trabalhável em relação à moldabilidade (LEITE, 2001). 

Em seus estudos, Leite (2001) acrescentou o tempo de vibração VeBe como parâmetro 

para controlar a trabalhabilidade dos concretos pois, o ensaio de abatimento do tronco de 

cone apresentou uma variabilidade alta, tanto para o concreto reciclado quanto para o 

concreto de referência. Além disso, foi observado que os concretos reciclados, apesar de 

apresentarem baixos valores de abatimento, apresentavam maior facilidade de 

adensamento. 
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Poon et al. (2004) investigaram a influência do estado de umidade de agregados naturais e 

reciclados nas propriedades dos concretos frescos e endurecidos. Os estados de umidades 

dos agregados considerados foram: secos ao ar (AD), secos em estufa (OD) e saturado 

superfície seca (SSD). No estado fresco, os resultados dos testes mostraram que o 

abatimento inicial era dependente do teor de água livre, e os valores de redução nos 

abatimentos eram relacionados com a umidade do agregado. No estado endurecido os 

resultados sugerem que na condição AD não haja mais que 50% de agregados reciclados 

para a produção de concreto reciclado. 

 

2.3.2 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão do concreto reciclado é obtida pela qualidade do agregado 

reciclado. Agregado reciclado de baixa qualidade é composto de concreto britado, asfalto, 

tijolo e materiais deletérios e afeta negativamente a resistência à compressão do concreto 

reciclado. No entanto, estudos de investigação no Reino Unido indicaram que um concreto 

de resistência característica de 45 MPa, com abatimento na faixa de 150 - 175mm poderia 

ser produzido em laboratório com substituição de 60% do agregado natural por mistura de 

agregados reciclados graúdo recolhidos a partir de obras de demolição (KNIGHTS, 1998, 

citado por POON; AZHAR; KOU, 2003). 

Barra (1996) avaliou misturas de concretos com agregados graúdos reciclados de concreto, 

agregados graúdos reciclados de material cerâmico e agregados convencionais. Curvas de 

dosagem foram traçadas e concluiu-se que os concretos reciclados obedecem ao 

comportamento da Lei de Abrams. Entretanto, à medida que a relação a/c diminui o 

incremento de resistência para os concretos reciclados é menor que o incremento 

observado para o concreto convencional. 

Lima (1999) analisou diversas pesquisas brasileiras e concluiu que as perdas de resistência 

dos concretos reciclados mostraram-se diferentes, variando de inexistente a 50%. 

Khatib (2005) investigou as propriedades do concreto contendo agregado miúdo reciclado 

obtidos de concreto britado (CC) e tijolos britados (CB) com partículas menores que 5mm, 

em proporções de 0, 25, 50 e 100% e relação a/c de 0,50. Foi observado que nos concretos 

contendo agregado miúdo de CC as reduções na resistência à compressão foram de 15 a 
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30%. Nos concretos com 50% de CB, em longo prazo (90 dias), a resistência foi 

semelhante ao concreto convencional, e no concreto com 100% de agregado fino de CB 

essa redução foi de apenas 10%. Apos 28 dias de cura, o autor observou que a resistência 

dos concretos contendo CC e CB foram superiores a do concreto de referência, indicando 

maior taxa de hidratação dos concretos com agregado miúdo reciclado. 

Lima (2008) avaliou a influência do fator água/cimento, do teor de agregado miúdo 

reciclado e do teor de agregado graúdo reciclado sobre o comportamento mecânico dos 

concretos. O autor concluiu que: 

• a influência do fator a/c e do teor de agregado graúdo reciclado (AGR) é 

estatisticamente significativa sobre todas as propriedades mecânicas estudadas 

(resistência à compressão, módulo de deformação e resistência à tração indireta); 

• as equações utilizadas pela norma brasileira de dimensionamento de estruturas de 

concreto, NBR 6118 (ABNT, 2004), para correlacionar a resistência à compressão 

com o módulo de elasticidade, com a resistência à tração por compressão diametral 

e com a resistência à tração na flexão não podem ser aplicadas para o concreto 

reciclado. 

Santiago (2008) avaliou misturas de concretos com substituição de 50% de agregados 

graúdos naturais por agregados reciclados de RCD para três diferentes relações a/c e 

considerando a compensação da água de absorção, observou uma redução na resistência à 

compressão à medida que a relação a/c aumentava. A menor redução obtida foi de 5% para 

relação a/c 0,63 e a maior foi de 18% para relação a/c 0,49, e ainda para a relação a/c 0,85 

a redução foi 11%. O autor concluiu que com o aumento da relação a/c e a diminuição do 

grau de hidratação, a resistência à compressão tende a diminuir, uma vez que aumenta a 

porosidade. Os agregados reciclados, mais porosos que os agregados naturais, contribuem 

para que a resistência seja menor. 

Reis (2009) analisou dois grupos de concreto classificados como C25 e C38, convencional 

e reciclado, com substituição de agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado de 

RCD com a respectiva compensação da água de absorção. Os teores de substituição e os 

resultados obtidos estão indicados na Figura 3. 
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Figura 3 - Resultados de resistência à compressão em função do teor de substituição do agregado miúdo 
natural por agregado miúdo reciclado (FONTE: REIS, 2009) 

 

Ao analisar o comportamento do grupo C38, Reis (2009) observou que a substituição de 

25% do agregado miúdo natural pelo agregado miúdo de RCD causou uma redução de 

14% na resistência à compressão, e ainda, que com aumento desse teor para 50% de 

agregado reciclado a redução na resistência à compressão foi de 13%. No grupo C25 a 

resistência à compressão não sofreu influência significativa, pois a redução na compressão 

foi de apenas 4%, com o uso de 25% de RCD. O autor justifica esse comportamento 

devido ao possível efeito de preenchimento causado pelos grãos finos do RCD, 

melhorando a rigidez da matriz, que no caso de apenas 25% de substituição não é tão 

significativo. 

Vieira (2003), em seus estudos avaliou o efeito isolado do percentual de substituição do 

agregado sobre a resistência do concreto, com a compensação da água de absorção pelo 

método da pré-molhagem, e os resultados são apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4 - Efeito isolado do percentual de substituição do agregado sobre a resistência do concreto 
(FONTE: VIEIRA, 2003) 
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De acordo com os resultados, quanto maior o percentual de agregado miúdo reciclado, 

maior tende a ser a resistência. O inverso acontece com o agregado graúdo reciclado, ou 

seja, quanto maior o percentual, a partir de 50%, menor a resistência. O autor justifica este 

comportamento do agregado miúdo reciclado em função de fatores como textura, 

granulometria contínua e grande quantidades de finos dos agregados miúdos, que 

possibilitam misturas mais compactas e quanto ao comportamento do agregado graúdo 

justifica-se que deve-se à baixa resistência e alta porosidade dos mesmos.  

Este comportamento corrobora com os obtidos por Leite (2001) que atribui o aumento da 

resistência dos concretos com o aumento do teor de substituição do agregado miúdo 

reciclado à granulometria mais contínua, a maior quantidade de finos que diminuem a 

segregação e contribui para o fechamento dos vazios, além de um possível efeito 

pozolânico. 

 

2.3.3 Resistência à tração 

 

Normalmente a resistência à tração dos concretos está vinculada a resistência à compressão 

e a relação entre resistência à tração e resistência à compressão, no geral, é determinada 

por vários fatores combinados das propriedades da matriz e da zona de transição. Segundo 

Mehta e Monteiro (2008), além da idade de cura, a relação a/c, tipo de agregado, aditivo e 

adições também influenciam na relação tração/compressão em diferentes graus. 

Santiago (2008) verificou que o agregado graúdo reciclado influencia negativamente na 

resistência à tração, tanto por compressão diametral quanto na flexão, devido a sua menor 

resistência. 

Leite (2001) estudou o efeito isolado do teor de substituição do agregado miúdo reciclado 

na resistência à tração por compressão diametral e os resultados obtidos estão apresentados 

na Figura 5. 
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Figura 5 – Resistência à tração por compressão diametral em função do teor de substituição de AMR 
(FONTE: LEITE, 2001) 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5, as resistências à tração por 

compressão diametral diminuem à medida que se aumenta o teor de substituição de AMR, 

para relações a/c menores que valores em torno de 0,47. Para relações a/c maiores que 

cerca de 0,47, quanto maior o teor de substituição de AMR, maiores são os valores de 

resistência alcançados. Quando se avalia a relação a/c 0,80, a taxa de crescimento de ft’D 

chega a 32 %, quando AMR passa de 0 a 100 %, enquanto para relação a/c 0,40 há uma 

diminuição de ft’D da ordem de 12 %.  

Leite (2001) estudou o efeito isolado do teor de substituição do agregado graúdo reciclado 

na resistência à tração por compressão diametral e resistência à tração na flexão e os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 6. 

  

 
a) b) 

 

Figura 6 - Efeito isolado do teor de substituição do AGR: a) Resistência à tração por compressão 
diametral; b)  resistência à tração na flexão (FONTE: LEITE, 2001) 
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Observa-se na Figura 6, que o fraco efeito significativo da interação a/c x AGR sobre a 

resistência à tração por compressão diametral, faz a resistência variar muito pouco quando 

se analisa ft’D em função tanto de AGR quanto de a/c. Os valores da resistência à tração 

tendem sempre a diminuir à medida que se aumenta o teor de AGR para qualquer das 

relações a/c avaliadas. Entretanto, a taxa de decréscimo da resistência quando AGR passa 

de 0 a 100 % diminui com o aumento da relação a/c de 8% para 5%, quando a/c varia de 

0,40 para 0,80, respectivamente.  

Por outro lado, as variações observadas sobre a resistência à tração na flexão são bem 

acentuadas em virtude do forte efeito gerado pela interação a/c x AGR. O aumento do teor 

de substituição de AGR faz diminuir o resultado da resistência à tração na flexão para 

qualquer das relações a/c avaliadas. 

Evangelista e Brito (2007) estudaram o comportamento mecânico dos concretos 

produzidos com substituição parcial e total de agregado miúdo natural por agregado miúdo 

reciclado produzido em laboratório, e observaram que a resistência à tração por 

compressão diametral é reduzida com o aumento da taxa de substituição. No entanto, o 

valor obtido para essa propriedade é aceitável para níveis de substituição de até 30%. 

 

2.3.4 Resistência de aderência aço concreto 

 

Hansen (1992) estudou misturas de concreto reciclado nas quais somente agregados 

reciclados graúdos foram usados com areia natural e concluiu que o valor da resistência de 

aderência entre o aço e o concreto reciclado encontrado é equivalente ao do concreto 

convencional, tanto em carregamento estático quanto dinâmico. No entanto, quando 

agregados reciclados miúdos e graúdos foram usados, em comparação com os agregados 

naturais, as fissuras apareceram com carga de flexão 15% menor, a resistência à tração e à 

flexão do concreto armado foram 30% menor devido à falha de ligação. A resistência ao 

cisalhamento seguiu um padrão semelhante. 

Reis (2009) avaliou o comportamento da aderência de barras de aço (10,0 e 16,0 mm) lisas 

e nervuradas, envolvidas por concretos convencionais, de fck 25 e 38 MPa, e teores de 

agregados miúdos reciclados de 25 e 50%, em substituição do agregado miúdo natural. 
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Foram realizados os ensaios de arrancamento e obtidas curvas de tensão de aderência x 

deslizamento para todos os concretos. Observou-se que os concretos reciclados 

apresentaram comportamentos semelhantes ao convencional, apesar das reduções das 

tensões de aderência. Para os concretos com 25% de RCD o efeito do agregado miúdo 

sobre a resistência de aderência é muito pequeno, com uma redução máxima de apenas 5% 

para os concretos com barra de 16,0mm. Com o aumento do teor de substituição do 

agregado natural pelo RCD para 50%, os concretos apresentaram reduções maiores, da 

ordem de 21%. Ficou comprovado que a resistência de aderência aço-concreto é 

influenciada pela resistência à compressão do concreto, pelo diâmetro da barra de aço, e 

também pelo teor de utilização do agregado reciclado. De modo geral, as prescrições 

normativas para o cálculo do comportamento de aderência aço-concreto mostraram-se 

adequadas ao se utilizar barras nervuradas. As curvas experimentais dos concretos 

reciclados apresentaram comportamento semelhante ao previsto nos códigos CEB-FIP 

MODEL CODE (1990) e (NBR 6118 - ABNT, 2004) 

 

2.3.5 Módulo de Deformação 

 

Particularmente, a massa específica, o módulo de deformação e a estabilidade dimensional 

do concreto dependem grandemente da densidade e resistência do agregado (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008). Como os valores da massa específica e da resistência dos agregados 

reciclados geralmente são menores que a do agregado convencional, o módulo de 

deformação é uma das propriedades do concreto mais prejudicadas na proporção em que 

agregados naturais são substituídos por agregados reciclados (LEITE, 2001; GONZÁLEZ-

FONTEBOA, 2011). 

O módulo de deformação do concreto também depende da pasta de cimento hidratada, que 

nem sempre possui a mesma estrutura cristalina, da ligação pasta/agregado, que também 

pode variar muito de um traço de concreto para outro. A granulometria, a dimensão 

máxima, a textura, a forma e a composição mineralógica dos agregados também exercem 

influência sobre esta propriedade (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 
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No caso de substituição total de agregados naturais por agregados reciclados de alvenaria, 

os concretos apresentam uma diminuição do módulo de deformação que varia de 10-30% 

(POON; AZHAR; KOU, 2003). 

Etxeberria Larrañaga et al. (2007) avaliaram a influência de 0%, 25%, 50% e 100% de 

substituição do agregado graúdo natural por RCD para produção de concreto. Os 

resultados mostram que 25% de substituição promoveu um aumento da resistência à 

tração, aos 28 dias, o que, para os autores, se deu devido a boa aderência entre a fase 

agregado e a matriz. Entretanto, para todos os percentuais houve um decréscimo do 

módulo, com o aumento do teor de substituição. 

Reis (2009) verificou em seus estudos que o módulo de deformação em concretos 

reciclados é menor se comparado ao concreto convencional. Pode-se explicar esse 

decréscimo pelo fato de o agregado ser um dos principais elementos que impedem a 

deformação do concreto, como o RCD é um agregado mais poroso e menos resistente a 

capacidade de deformação do concreto é aumentada. 

Etxeberria Larrañaga (2004) observou que o módulo de deformação do concreto reciclado, 

produzido com agregados de concreto, é menor que o do concreto convencional. No 

entanto, a resistência à ruptura de agregados reciclados pode ser superior a do concreto 

convencional. 

González-Fonteboa (2011), em seus estudos, constatou que os valores do módulo 

longitudinal e transversal de elasticidade foram afetados pelo uso de agregados reciclados. 

Estas diminuições são causadas pelo uso de agregado reciclado com um módulo de 

deformação menor do que o agregado convencional. Para concretos com fator a/c 0,65, a 

redução do valor do módulo de deformação foi de 4,7%, 10,9% e 18,0% para 20%, 50% e 

100% de substituição, respectivamente. Para concretos com fator a/c 0,50, as diferenças 

foram de 3,8%, 14,9% e 29,2% para 20%, 50% e 100% de substituição, respectivamente. 

 

2.3.6 Fluência e retração  

 

Os agregados exercem uma influência significativa na retração, fluência e no módulo de 

elasticidade. Na retração e em menor escala na fluência, o agregado natural exerce um 
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efeito de contenção, restringindo à quantidade da retração que efetivamente poderia 

ocorrer. Quanto maior for o percentual de agregados naturais no concreto convencional 

menor será a retração e a fluência. O módulo de deformação é uma das propriedades físicas 

que podem ter influência sobre a fluência do concreto convencional. Quanto maior o 

módulo de elasticidade, maior será o efeito de contenção oferecido pelo agregado à 

fluência potencial da pasta (NEVILLE, 1997). 

Rao et al. (2007) concluíram que o uso de agregados reciclados em concreto induz a uma 

elevada retração devido à alta absorção destes agregados. 

Khatib (2004) investigou as propriedades do concreto contendo agregado miúdo reciclado 

obtidos de concreto britado (CC) e tijolos britados (CB) com partículas menores que 5mm, 

em proporções de 0, 25, 50 e 100% e relação a/c de 0,50. O autor observou maiores 

retrações e expansões no concreto contendo CC e CB, em relação ao concreto de 

referência. 

Os concretos produzidos com agregados que possuem elevados teores de absorção 

apresentam grande retração. Tal fato pode resultar em problemas na utilização em 

elementos estruturais, devido à flecha e empenamentos excessivos. Desse modo, é de 

fundamental importância considerar a absorção dos agregados porosos (NEVILLE, 1997). 

Por fim, é importante salientar que o uso do concreto reciclado em estruturas de concreto 

deve implicar na consideração, em seu cálculo, de que vão ser obtidas maiores 

deformações do que com concretos convencionais.  

 

2.3.7 Curvas tensão-deformação 

 

A formação de pequenas fissuras ou microtrincas no concreto se deve, principalmente, à 

concentração de tensões e deformações decorrentes da incompatibilidade dos módulos de 

elasticidade dos componentes agregados e pasta, mesmo antes do carregamento. Além 

disso, pode-se citar também, as mudanças de volume, intrínsecas à retração ou 

movimentação térmica, que podem causar concentrações de tensão na interface pasta-

agregado (NEWMAN e CHOO, 2003; MHETA e MONTEIRO, 2008).  
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Quando submetido a esforços de compressão, os elementos de concreto desenvolvem, além 

de tensões axiais de compressão, tensões internas de tração e cisalhamento. Parte dessas 

tensões internas acontece devido ao efeito de Poisson na matriz e também devido à 

concentração de tensões em microfissuras, vazios e nas proximidades do agregado ou fibra, 

no caso de compósitos. Essas tensões localizadas são, inclusive, as principais responsáveis 

pela fratura de materiais frágeis, que normalmente acontece pela propagação de uma 

fissura superficial, de fissuras na zona de transição matriz-agregado ou pela iniciação de 

fissuras a partir dos poros internos (MHETA e MONTEIRO, 2008). 

O processo de fratura do concreto depende inicialmente da ampliação do estado de tensão e 

deformação na estrutura interna do espécime. O desenvolvimento de tensões e 

deformações, geralmente representado pelo diagrama tensão-deformação, está associado à 

fissuração do concreto. 

Na Figura 7, é apresentado uma curva tensão-deformação obtida em ensaio à compressão 

axial de um corpo-de-prova de concreto, onde é mostrado o avanço da microfissuração 

interna no concreto, passando por vários estágios, que dependem do nível de tensão 

aplicado.  

 

Figura 7 - Comportamento típico do concreto submetido à compressão axial ( FONTE; baseado em 
Glucklich citado por MEHTA E MONTEIRO, 1993)  

 

Na Figura 8 são apresentadas as curvas de deformação onde são mostradas a 

deformabilidade axial e lateral do concreto, com a indicação do ponto onde ocorre o limite 
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de proporcionalidade (Figura 8a), e a deformabilidade volumétrica com a indicação do 

ponto onde ocorre a tensão crítica (Figura 8b). A deformação volumétrica é obtida através 

da equação [εv=(ε1+ε2+ε3)].  

 

Figura 8- Deformabilidade do concreto sob compressão axial (FONTE: CHEN apud ISAIA, 2007) 

 

Em níveis relativamente baixos de solicitações (tensões de zero a cerca de 30% da 

resistência última), o concreto mantém-se com poucas alterações na sua configuração 

inicial, com falhas pré-formadas e fissuras na zona de transição (Estágio I - Figura 7). 

Como o sistema de falhas e fissura é estável, o concreto apresenta comportamento 

praticamente elástico-linear, e no final do estágio I tem-se o limite de proporcionalidade. 

Com o aumento do nível de tensão aplicado, até cerca de 50% da resistência, há um 

crescimento das fissuras na zona de transição, e a fissuração da matriz é pouco 

significativa. Uma vez que o crescimento de fissuras corresponde a perda da ligação de 

partes resistentes, há perda de rigidez do sistema. Portanto, o módulo de deformação 

tangente nesse intervalo diminui paulatinamente (Estágio II - Figura 7). Entretanto, o 

sistema de falhas e fissuras mantém-se estável, isto é, mesmo se o carregamento for 

mantido durante um longo tempo, não haverá queda de rigidez significativa, (ISAIA, 

2007). 

Dentre os vários métodos de investigação do processo de fratura a técnica mais direta e 

reprodutível para estimar o final do Estágio II é através da medição da mudança na relação 

entre a deformação axial e lateral para pequenos incrementos de tensão (NEWMAN; 

CHOO, 2003). 
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De 50% a 60% da carga última, novas fissuras começam a se formar na matriz. Com maior 

aumento no nível de tensão até cerca de 75% da carga última, o sistema de fissuras na zona 

de transição na interface não só se torna instável, como também aumenta  a proliferação e 

propagação das fissuras na matriz, fazendo com que a curva tensão deformação se incline  

consideravelmente  para a horizontal (Estágio III - Figura 7). 

O nível de tensão de 75% da carga última que representa o começo da propagação instável 

da fissuração é chamado de tensão crítica, e é o início do Estágio IV, que também 

corresponde ao valor máximo da deformação volumétrica (Figura 8b). Quando se 

representa graficamente a deformação volumétrica versus tensão, a alteração inicial de 

volume é quase linear até cerca de 0,75% da carga última, nesse ponto, a direção da 

variação volumétrica é revertida, resultando em uma expansão volumétrica próxima ou 

igual a tensão última (MHETA; MONTEIRO, 2008). 

Entre 75% e 80% da carga última, a taxa de liberação de energia de deformação parece 

alcançar o nível crítico necessário para o crescimento espontâneo da fissuras sob tensão 

constante e o material se deforma até se romper (Estágio IV - Figura 7). Com o aumento de 

tensão, deformações muito intensas se desenvolvem, indicando que o sistema de fissuração 

está se tornando contínuo por causa da rápida propagação das fissuras na matriz e na zona 

de transição.  

Num ensaio de deformação controlada, consegue-se determinar a curva tensão-deformação 

do concreto após o pico de resistência, obtendo-se o ramo descendente da curva. Com o 

seu conhecimento pode-se avaliar a resistência residual e a capacidade de deformação 

plástica e a absorção de energia do concreto pós-pico. 

Para a análise não linear de elementos estruturais de concreto, é necessário determinar suas 

curvas reais tensão-deformação na compressão. As curvas propostas em diferentes estudos 

de diferentes concretos convencionais são baseadas em resultados experimentais obtidos 

por meio de testes com cilindros sob compressão axial (GONZÁLEZ-FONTEBOA, 2011). 

A partir do diagrama tensão-deformação na compressão, caracterizado na Figura 8 em 

função da fissuração, é possível estabelecer alguns parâmetros que caracterizam o seu 

comportamento estrutural e que são utilizados no dimensionamento de estruturas de 

concreto, tais como: módulo de deformação tangente (Ec), tensão de pico (fc ), deformação 

de pico (εc) e deformação de ruptura (εu).  
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As curvas tensão-deformação propostas por diversos códigos e autores ou são funções 

contínuas (EUROCODE 2, 2001; NBR 6118,2004), ou distintas (AHMAD, 1979; CEB 

FIP MC 90,1990) para os ramos ascendentes e descendentes. 

González-Fonteboa (2011), em seus estudos analisou dois diferentes concretos 

convencionais, um com a/c 0,65, e outro com a/c de 0,50. Em função destes traços, 

concretos reciclados com 0, 20, 50 e 100% de agregados graúdos reciclados de concreto 

foram projetados e oito tipos de concretos foram obtidos. Em seguida, foram realizados os 

testes em cada um dos oito concretos para obter as relações tensão-deformação. O autor 

concluiu que a forma das curvas de tensão-deformação dos concretos reciclados é 

semelhante à dos concretos convencionais, detectando como diferença um desvio para a 

direita nas curvas de tensão-deformação dos concretos reciclados. Isso pode ser atribuído a 

diferenças nos seguintes parâmetros: o módulo de deformação longitudinal e as tensões de 

pico e final. Estes deslocamentos das curvas são de grande importância quando a 

percentagem de substituição é alta. Para o concreto reciclado com 100% de agregado 

graúdo reciclado, em média, o módulo diminui de 23,6%, para a deformação de pico e 

final foram encontrados aumentos médios de 20,5% e 22,0%, respectivamente. 

Santiago (2008) desenvolveu um estudo exploratório com três relações a/c (0,49, 0,63 e 

0,82) e cinco misturas (REF, 50%RCD, 50%EVA, 25%RCD-25%EVA, 50%RCD-

50%EVA). Testes de compressão axial e sob taxa de deformação controlada foram 

implementados para obtenção do ramo descendente da curva. 

A partir das curvas tensão-deformação foram calculados os valores médios e o coeficiente 

de variação (CV) da tensão de pico (σ), módulo de deformação (Ec), coeficiente de 

Poisson (ν) e deformação axial na tensão de pico (εa) dos concretos estudados O módulo 

de deformação e o coeficiente de Poisson do concreto foram calculados de acordo com a 

especificação da ASTM C 469 (ASTM, 2007). 

Para o concreto reciclado com substituição de 50% de agregado graúdo reciclado, 

produzidos com fator a/c 0,49 e 0,82, em média, o módulo diminuiu de 16,5% e 23,9%, o 

coeficiente de Poisson diminuiu 5,0% e 10,5% e para a deformação de pico foram 

encontrados aumentos médios de 11,0% e 45,0%, respectivamente. 
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2.4 ESPECIFICAÇÕES PARA O USO DE AGREGADOS RECICLADOS 
 

Os recentes avanços internacionais na elaboração de especificações ainda mantêm uma 

posição conservadora em relação aos tipos de agregados e aos percentuais de substituição 

que podem ser utilizados na produção de concretos. 

Existem diversas normas internacionais que regulamentam o uso de RCD. Na Tabela 2 são 

apresentadas algumas destas normas, que permitem a utilização de RCD na produção de 

concretos, sem que para isso tenha que ocorrer alterações no dimensionamento dos 

elementos estruturais, porém a taxa de substituição do agregado natural por RCD é 

reduzida à medida que aumenta a classe de resistência do concreto, e as condições 

ambientais vão se tornando mais agressivas. 

 

Tabela 2 - Normas internacionais que regulamentam o uso de resíduos sólidos  

Norma Classificação Composição 
Abs 
(%) 

Massa 
específica 

seca 
(kg/m³) 

Classe do  
concreto 

% máximo de  
incorporação 

Uso de  
finos 

RILEM 
(1994) 

TIPO I RCD 20 ≥1500 C16/20 

100 ≥2 mm TIPO II RC 10 ≥2000 C50/60 

TIPO III 20%AR(*)+80%AN   ≥2400 
Não há 
limite 

LNEC 
Portugal 
(2006) 

ARB 1 ≥ 90% RC+RCD 7 ≥2200 C40/50 
100 

  ARB 2 ≥ 70% RC +RCD 7 ≥2200 ≤C35/45 
CUR 

Holanda 
(1994) 

  ≥ 95% RC+RCD   ≥2100   20 
≥4 mm 

  ≥ 65% RC+RCD   ≥2100   20 
DIN 

Alemanha 
(2000) 

TIPO I ≥ 90% RC+RCD 10 ≥2000 ≤C25/30 
 

C30/35 

35 
≥2 mm 

TIPO II ≥ 70% RC +RCD 15 ≥2000 25 

Legenda: RCD – Resíduo de Construção e Demolição; RC – Resíduo de Concreto; AR- Agregado Reciclado; 
AN – Agregado Natural. ( * ) Com no máximo 10% do TIPO I (FONTE:GONÇALVES; BRITO,2008; 
POON; AZAR; KOU, 2003) 

 

Influenciados por estudos anteriores que consideram a fração fina do RCD prejudicial às 

propriedades mecânicas do concreto, a maioria das normas internacionais limitam a 

utilização de finos devido ao efeito adverso da demanda d’água e a maior variabilidade na 

composição do RCD. Muito embora, estudos recentes concluíram que é possível utilizar a 

fração miúda do material reciclado sem maiores prejuízos ao desempenho mecânico dos 
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concretos (EVANGELISTA e BRITO, 2007; KHATIB, 2004). E ainda, que o uso do 

agregado graúdo reciclado afeta muito mais a resistência à tração, módulo de deformação e 

trabalhabilidade dos concretos que o uso do agregado miúdo reciclado (LEITE, 2001; 

VIEIRA, 2003). Os requisitos para utilização do RCD são bem definidos, principalmente 

quanto à sua composição, massa específica, absorção e contaminantes. 

 

2.5 CONCRETO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO 
 

A utilização do agregado reciclado (AR), principalmente de concreto, são amplamente 

utilizados em Países da Europa também nos Estados Unidos e Japão e diante das restrições 

impostas pelas Normas quanto a utilização de agregados finos a maioria das pesquisas são 

direcionadas para o uso do agregado graúdo reciclado. Como pode ser visto no Item 2.3 o 

desempenho mecânico e durabilidade do CAR são geralmente mais baixos do que o 

concreto convencional. No entanto, nenhum dos estudos revelou que CAR é insuficiente 

para uso prático em Engenharia Civil. 

 

Mukai et al. (1988) avaliaram vigas de concreto com RCD subarmadas e determinaram 

que apesar da viga com RCD apresentar fissuração a uma carga menor e resultar em 

deflexões maiores, a carga última é similar a da viga de concreto armado convencional. 

Estes resultados foram confirmados por outros pesquisadores que ao avaliar o 

comportamento à flexão de vigas de concreto reciclado, determinaram que espécimes 

produzidos com agregado graúdo ou agregado miúdo reciclado apresentam propriedades 

mecânicas e padrão de comportamento similar aos espécimes de vigas de concreto armado 

convencional (MIYAAZAWA et al., 2000; SATO et al., 2000). 

Maruyama et al. (2004) estudaram o comportamento a flexão em vigas esbeltas produzidas 

com concreto reciclado utilizando RC, como agregado miúdo e graúdo, com teores de 

substituição de 100% e para relações a/c de 0,30, 0,45 e 0,60. As vigas de concreto armado 

reciclado apresentaram momento critico menores com maiores fissuração e menores  

espaçamento entre fissuras conforme mostrado na Figura 9. No entanto, a diferença da 

abertura da fissura entre os dois é pequena do ponto de vista de engenharia.  
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Figura 9 – Padrão de fissuras 
 

As vigas de CAR apresentaram deflexões de escoamento maiores e deflexões ultima 

menores e que nas vigas convencionais evidenciando que a ductibilidade são afetadas pelo 

uso do agregado reciclado. Tensões ligeiramente menores no reforço dos concretos 

reciclados também foram observadas. A partir dos resultados experimentais, pôde-se 

concluir que a capacidade de resistência à flexão não diminui, utilizando agregados 

reciclados sob a condição de que o desempenho de ancoragem seja suficiente. Os autores 

recomendam mais estudos para comprovar a influência do RC na aderência aço-concreto. 

 

Etxteberria Larrañaga (2004) avaliou a influência do teor de substituição de agregado 

graúdo natural por agregado reciclado de concreto sob o comportamento estrutural de vigas 

de concreto armado. Para baixos teores de substituição (menor que 25%) verifica-se que a 

influência sob o comportamento ao cisalhamento é desprezível para vigas sem estribos e 

tem uma pequena influência em vigas com estribos. As vigas apresentam a mesma 

capacidade de carga, apesar da menor carga de fissuração de espécimes com RC. Para 

espécimes com 50% ou 100% de substituição e sem armadura de cisalhamento a carga 



 

última é 10-20% menor que aquela com concreto

cisalhamento última manteve

armadura de cisalhamento foi adicionada.

Jianzhuang, Sun, Falkner 

concreto armado com agregado reciclado (

freqüência com ações verticais constantes. Quatro 

contendo (0%, 0,30%, 50% e 100%) de agregado graúdo 

Na Figura 10 é apresentada

cargas características dos pórticos. 

 

Figura 10 – da configuração do ensaio

 

Tabela 3- Cargas características dos pórticos (

Carga (kN) FRAC

Pcr Ensaio 20,5

 relativa 1,00

Py Ensaio 81,7

 relativa 1,00

Pmax Ensaio 95,2

 relativa 1,00

Pu Ensaio 80,9

 relativa 1,00

Notas: (1) Os valores das cargas referem
 O portico; (2) os valores relativos referen

FALKNER, 2006) 
 

 

20% menor que aquela com concreto convencional, sendo que a carga de 

cisalhamento última manteve-se a mesma para ambas as vigas, com e sem RC qua

armadura de cisalhamento foi adicionada. 

 (2006) relataram o comportamento sísmico de pórtico de 

concreto armado com agregado reciclado (CAR), sob carga cíclica lateral de baixa 

freqüência com ações verticais constantes. Quatro espécimes foram testados com concretos 

contendo (0%, 0,30%, 50% e 100%) de agregado graúdo de RC. 

apresentada a configuração do ensaio e na Tabela 3 são 

cargas características dos pórticos.  

 

da configuração do ensaio (JIANZHUANG, SUN, FALKNER, 

dos pórticos (kN) 

FRAC-0 FRAC-30 FRAC-50 

20,5 20,5 20,7 

1,00 0,97 0,89 

81,7 79,00 72,8 

1,00 0,97 0,89 

95,2 89,6 81,1 

1,00 0,94 0,85 

80,9 76,2 68,9 

1,00 0,94 0,85 

Os valores das cargas referem-se à média dos resultados obtidos para puxar e empurrar
O portico; (2) os valores relativos referen-se ao valor de FRAC-0 (FONTE: JIANZHUANG, SUN, 

50 

 

convencional, sendo que a carga de 

se a mesma para ambas as vigas, com e sem RC quando 

comportamento sísmico de pórtico de 

), sob carga cíclica lateral de baixa 

espécimes foram testados com concretos 

são apresentadas as 

, 2006) 

FRAC-100 

20,7 

0,92 

75,3 

0,92 

93,4 

0,98 

79,4 

0,98 

se à média dos resultados obtidos para puxar e empurrar 
JIANZHUANG, SUN, 
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O padrão de falha, as curvas de histerese, as curvas carga-deformação de topo, a 

capacidade de dissipação de energia e as leis de degradação da rigidez dos pórticos 

estruturais  foram estudados e chegaram a seguinte conclusões: 

• Os pórticos investigados apresentaram um padrão de falha semelhante, 

independentemente do percentual de substituição de agregados graúdos reciclados.  

• A presença de RC reduz a carga de escoamento do aço e a carga última dos 

pórticos, no entanto, essa redução é menor do que as propriedades mecânicas do 

material RAC. 

• Os deslocamentos característicos entre os espécimes mostram que não há 

diferenças óbvias entre os pórticos com concreto reciclado e concreto 

convencional, particularmente sob o ponto de vista  dos coeficientes de ductilidade 

e rotação lateral. 

• Sob o ponto de vista dos  loops de histerese, da dissipação de energia e da  

degradação da rigidez, o desempenho sísmico dos pórticos de concreto reciclado é 

comparável ao  pórtico de  concreto convencional. 

• Os pórticos produzidos com agregados graúdos de concreto reciclados 

cuidadosamente dosados e misturados são bons o suficiente para resistir a um 

terremoto de acordo com o código chinês GB 50011-2001, e é possível aplicar o 

agregado reciclado estruturas de concreto em engenharia civil. 

 

Além disso, Xiao et al., apud Li (2009) investigaram o comportamento de pilares com RC 

sob compressão excêntrica. Três teores de agregado graúdo reciclado, ou seja, 0%, 50% e 

100% foram usados em seu experimento. A secção do pilar foi concebida com 180 mm x 

120 mm e três excentricidades foram escolhidos: e = 30, 82 e 100 mm. Os autores 

concluíram que o mecanismo de falha das colunas sob compressão excêntrica, são 

semelhantes aos das colunas de concreto convencional, independente dos teores de 

substituição; O teores RC tem uma influência insignificante sobre os diagramas carga- 

deformação da coluna e a capacidade de carga das colunas com RAC sob compressão 

excêntrica pode ser obtidas com precisão através do código chinês GB50010. 
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O comportamento estrutural de lajes pré-moldadas produzidas com RCD, a partir de 

ensaios de viga T submetida à flexão em 4 pontos, foram estudados por Aragão (2007). O 

teor de substituição dos agregados naturais pelo RCD graúdo e miúdo foi de 50 e 100%. O 

comportamento das lajes produzidas com concretos reciclados foi muito semelhante ao 

comportamento da laje de referência, para valores de deslocamentos abaixo da flecha 

limite estabelecidos pela NBR-6118 (ABNT, 2004) para os critérios de aceitabilidade 

sensorial. O espaçamento entre fissuras na laje referência é maior do que nas lajes 

produzidas com concreto reciclado e este espaçamento diminui a medida que aumenta o 

teor de substituição do agregado natural por reciclado. Segundo o autor, os resultados 

mostraram viabilidade técnica para estruturas de média resistência, mas sugeriu estudos 

complementares como durabilidade, aderência aço/concreto e simulação computacional 

através de modelagem numérica. 

 

2.6 CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE AÇO 

 

Diante das deficiências mecânicas do concreto convencional, a utilização de concreto 

reforçado com fibra de aço (CRFA) tem aumentado de forma constante durante as últimas 

duas décadas. Considerável desenvolvimento foi realizado no campo do CRFA. As atuais 

áreas de aplicação do CRFA incluem rodovias, aeródromos e calçadas, obras hidráulicas, 

revestimentos de túnel e outras aplicações. O ACI Comité 544(1984) prevê potencial para 

muitas outras aplicações do CRFA, especialmente na área dos elementos estruturais 

Duzgun et al. (2005). 

 

2.6.1 Mecanismos de funcionamento das fibras nos concretos 

 

Uma das principais propriedades do concreto é a sua elevada resistência aos esforços de 

compressão. Entretanto, o bom comportamento da matriz cimentícia fica comprometido 

por sua limitada resistência à tração. Normalmente, no concreto existem inúmeras 

microfissuras e quando ele é submetido a esforços de tração ou flexão, as tensões se 

concentram rapidamente nas extremidades dessas fissuras, ocorrendo uma rápida 
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propagação e aumento da abertura das mesmas, resultando numa ruptura frágil do material 

(FIGUEIREDO, 2000).  

Quando na matriz de concreto são introduzidas fibras curtas, estas atuam como obstáculos 

ao desenvolvimento das microfissuras. As fibras, ao interceptarem as fissuras, atuam como 

uma ponte de transferência de tensões, como ilustrado na Figura 11. Na matriz fissurada, 

parte das tensões é transferida para as fibras ao longo de sua superfície, onde são 

desenvolvidas tensões de aderência. Conseqüentemente, para que ocorra a abertura das 

fissuras é necessário mais energia, e à medida que maior tensão é transferida através das 

fibras, mais microfissuras se formam na peça As transferências de tensões irão ocorrer até 

um determinado instante em que fibras deixam de atuar como elementos de reforço. A 

ruptura do material ocorre por alongamento elástico ou plástico das fibras, por degradação 

da matriz de concreto na zona de transição fibra-matriz ou por arrancamento da fibra. 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

 

Figura 11 - Esquema de concentração de tensões para um concreto sem e com  reforço de fibras (FONTE: 
Adaptado de Figueiredo, 2000). 
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2.6.2 Parâmetros de desempenho do CRFA 

 

A geometria e volume relativo das fibras e a dimensão máxima dos agregados são aspectos 

importantes que devem ser considerados quando da utilização de fibras de aço em matrizes 

de concreto. A dimensão máxima dos agregados é de grande importância para concretos 

com fibras, pois esses concretos não devem conter partículas maiores que 20 mm para não 

dificultar a distribuição uniforme das fibras (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.6.2.1 Volume crítico 

 

O ganho de desempenho conferido pelas fibras no que se refere à contenção da propagação 

das fissuras quando o concreto se encontra no estado endurecido, é incrementado com o 

aumento do teor de fibras utilizado. 

A influência do teor de fibras no comportamento tensão-deformação é apresentado na 

Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Influência no teor de fibras na curva tensão x deformação na compressão (FONTE: ACI 
544.4R-88, 2004). 

 

De acordo com Figueiredo (2000), a definição conceitual do volume crítico é a de que ele 

corresponde ao teor de fibras que mantém a mesma capacidade portante para o compósito a 

partir da ruptura da matriz. Ou seja, abaixo do volume crítico no momento em que haja a 
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ruptura da matriz ocorre necessariamente uma queda na carga que o material tem 

capacidade de suportar. Acima do volume crítico, o compósito continua aceitando níveis 

de carregamentos crescentes mesmo após a ruptura da matriz. 

De acordo com Bentur e Mindess (1994), o volume crítico para fibras distribuídas 

aleatoriamente em três direções é dependente da resistência da matriz e do fator de forma 

das fibras (l/d) e é calculado através da Eq. (1). 

 

������. = 2. 
���� . 1� ��  
(1) 

 

onde:  

 
�� é a resistência à tração da matriz sem fibras; 

       �� é a máxima tensão tangencial de atrito; 

� é o comprimento da fibra; 

� é o diâmetro efetivo da fibra. 

 

2.6.2.2 O fator de forma ou relação de aspecto 

 

Na Figura 13 pode-se observar a influência do teor de fibras e sua relação de aspecto nas 

curvas tensão x deformação de argamassas com fibras de aço. Nestas curvas, nota-se um 

aumento significativo na deformação no pico correspondente à tensão de compressão, e 

menor declive da parte descendente da curva que nos espécimes sem fibras, ou seja, uma 

maior capacidade de absorver energia (ACI 544.4R-88, 2004). 
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Figura 13 - Influência da relação de aspecto das fibras de aço na curva tensão x deformação na 
compressão (FONTE: ACI 544.4R-88, 2004).  

 

2.6.3 Comportamento do concreto reforçado com fibras de aço 

 

2.6.3.1 Trabalhabilidade 

 

De acordo com Figueiredo (2000), apesar do ganho de desempenho conferido pelas fibras 

no que se refere à contenção da propagação das fissuras quando o concreto se encontra no 

estado endurecido, a adição de fibras altera as condições de consistência do concreto e, 

conseqüentemente, a sua trabalhabilidade. 

A Figura 14 mostra a influência do fator de forma e do teor de fibras no índice Vebe. 

Como pode ser visto, quanto maior for à relação de aspecto maior será o impacto das fibras 

na trabalhabilidade do concreto. Portanto, para formulação do traço de concreto com fibras 

deve-se otimizar o benefício da fibras no concreto endurecido com a sua influencia 

negativa na trabalhabilidade do concreto no estado fresco. 
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Figura 14 - Influência da relação de aspecto das fibras na compactabilidade do concreto com diferentes 
teores de fibra (FONTE: FIGUEIREDO, 2000). 

 

2.6.3.2 Tenacidade 

 

A maior vantagem do concreto reforçado com fibra é a melhora da tenacidade à flexão. A 

resistência de impacto e a resistência à fadiga do concreto estão relacionadas à tenacidade à 

flexão e também são afetados positivamente pela presença das fibras. A resistência à 

tração, resistência à flexão, e capacidade de fragmentação são também reforçadas e a 

trabalhabilidade é prejudicada [DUZGUN et al., 2005; ALTUN et al., 2005; LOPES, 

2005; MOHAMMADI et al., 2008; MEHTA; MONTEIRO, 2008]. Além disso, a adição 

de fibras torna o concreto mais homogêneo e isotrópico e, portanto, é transformado em um 

material mais dúctil. Quando o processo de fissuração no concreto é iniciado, as fibras 

orientadas aleatoriamente bloqueiam o mecanismo de microfissuras, limitando a 

propagação de fissuras, melhorando assim a resistência e ductilidade (WAFA; ASHOURE, 

citado por DUZGUN et al., 2005), além de promover uma maior durabilidade estrutural, 

devido à diminuição da entrada de agentes agressivos (LOBÃO, 2005). Em geral, para 

aplicações estruturais, as fibras de aço devem ser utilizadas em um papel complementar às 

barras de reforço (LOPES, 2005; OLIVEIRA, 2005). 

Balaguru e Shah (1992), citados por Oliveira (2005) estudaram o comportamento de 

vigotas de concreto com fibras submetidas à flexão, onde o foco principal foi a tenacidade. 

Os resultados obtidos indicam que, para um teor de fibras entre 30 e 60 kg/m³, são obtidos 

bons resultados de ductilidade para o concreto de resistência normal. Para o concreto de 
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alta resistência é preciso um maior volume de fibras. Os gráficos da Figura 15 mostram a 

influência do volume de fibras na tenacidade de concretos de média e alta resistência. 

  

a) b) 

Figura 15 - Ensaio de tensão x deformação em concretos: a) média resistência; b) alta resistência 
(FONTE: BALAGURU e SHAH, citado por OLIVEIRA, 2005) 

 

Nas curvas apresentadas na Figura 15 ocorre alteração na inclinação da porção descendente 

da curva, para os concretos de alta resistência. A ruptura apresenta-se menos abrupta em 

relação ao caso sem fibras, semelhante à resposta do concreto de média resistência com 

fibra. Isso indica que há um acréscimo considerável de tenacidade do material, ou seja, de 

sua capacidade de absorção de energia de deformação, a qual pode ser estimada pela área 

sob a curva tensão-deformação ou carga-deslocamento. O aumento da tenacidade em 

compressão, obtida pela adição de fibras, é benéfica para a prevenção de ruptura repentina 

e explosiva, característica dos concretos de alta resistência (ACI 544.4R88, 1988). 

Altun et al. (2005) estudou classes de concreto C20 e C30 produzidos com adição de fibras 

de aço (FA), tipo Dramix RC-80/0.60-BN, com adição de 0, 30, 60 kg/m³, e seu 

comportamento referente à tenacidades é mostrado na Tabela 4. 

De acordo com os resultados, a capacidade de absorção de energia (tenacidade) dos 

concretos C20 aumentaram 121% e 135%, com dosagens de FA de 30 kg/m³ e 60 kg/m³, 

em relação ao concreto simples. Da mesma forma, a tenacidade dos concretos C30 com FA  

aumentou 36% e 51% com dosagens de FA de 30 kg/m³ e 60 kg/m³, em relação ao 

concreto simples. 
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Tabela 4 - Resultados dos ensaios de tenacidade 

Concreto 
Tenacidade (kN/mm²) Var (%) 

Classe – Consumo de fibra 

C20-00 202,0 - 

C20-30 446,0 121% 

C20-60 474,0 135% 

C30-00 306,0 - 
C30-30 415,0 36% 

C30-60 462,0 51% 

(FONTE: ALTUN et al., 2005) 
 

A avaliação destes resultados apontam para o fato de que, enquanto ocorre um aumento 
significativo na tenacidade com a adição de FA no  concreto simples, para o consumo de  
30 kg/m³, ao dobrar o consumo de FA  em ambas as classes C20 e C30 o aumento na 
tenacidades ocorre em menor proporção. Porém a eficiência da fibra na tenacidade é maior 
para os concretos de menor resistência.  

 

2.6.3.3 Resistência à compressão 

 

Quando materiais compósitos contendo fibras de aço são submetidos a carregamentos de 

compressão, as microfissuras que se formam devido tensões internas de tração e 

cisalhamento, são bloqueadas pelas fibras, que impedem a propagação das fissuras. Este 

mecanismo faz com que a resistência à compressão dos compósitos seja, em geral maior 

que a das matrizes. No entanto, para que a resistência à compressão seja efetivamente 

aumentada com o uso de fibras de aço, é necessário que a porosidade extra inserida no 

material devido à adição das fibras seja controlada.  

Nos procedimentos de mistura convencional sempre haverá um processo de competição 

entre o incremento de resistência devido à presença das fibras e a redução da resistência 

devido à degradação da matriz. Na Figura 15 são apresentados curvas tensão-deformação 

de concretos reforçados com diferentes teores de fibra para concretos convencionais e 

concreto de alta resistência obtidas em estudos realizados por Balaguru (1992), citado por 

Oliveira (2005). 

O agregado leve tem características similares ao RCD principalmente quanto a massa 

especifica e absorção e, portanto os CRFA produzidos com estes agregados devem 
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apresentar um comportamento similar. Duzgun et al. (2005) investigaram o efeito da 

utilização de fibras de aço sobre as propriedades mecânicas do concreto produzidos com 

agregado leve. A fim de determinar o efeito da proporção de fibras de aço sobre as 

propriedades mecânicas do concreto, foram usados teores de substituição de 25, 50, 75 e 

100%, em volume, de agregados naturais por pedra-pomes e teores de adição de 0,5, 1,0 e 

1,5%, em volume, de fibras de aço para produção das amostras, todas com consumo de 

cimento de 300 kg/m³ e abatimento de 300±50 mm. Os resultados do teste mostraram que 

o aumento da taxa de agregado leve diminuiu o peso unitário e as propriedades mecânicas 

dos concretos. Quando comparada com a amostra de controle que não contém fibras, com 

o aumento da proporção de fibras de aço, o peso unitário das misturas, resistência à 

compressão, resistência à tração por compressão diametral e resistência à flexão de 

concretos aumentaram em até 8,5% e 21,1%, respectivamente. Módulos de elasticidade e 

capacidade de deformação foram reduzidos com o aumento do teor de agregado leve e 

aumentados com o incremento de fibras de aço na proporção da mistura. 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão são mostrados na Figura 16. 

 

Figura 16- Efeito da fibra de aço e do agregado leve na resistência a compressão (Fonte: DUGZUN et al., 
2005) 

 

Como pode ser observado, o ganho de resistência com o aumento do teor de fibras é 

desprezível e o comportamento da resistência à compressão é o mesmo para todos os teores 

de substituição do agregado leve.  
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Holschemacher e Mueler (2010) realizaram ensaios de compressão em corpos-de-prova 

cúbicos e verificaram que diferentes tipos de fibras de aço têm influencia diferente sobre a 

resistência a compressão 

 

Duzgun et al. (2005) observaram que a adição de fibras às misturas aumentou a 

deformação correspondente a tensão de pico das amostras. A capacidade de tensão e a 

capacidade de deformação da matriz de concreto são aumentadas consideravelmente com a 

inclusão dos FA para as misturas. A maior tensão de pico é alcançada com máximo teor de 

fibras. Ambas as porções ascendente e descendente da curva tensão-deformação são 

afetados pela adição do FA. No entanto, o efeito significativo é observado no ramo 

descendente da curva. A inclinação do ramo descendente da curva tensão-deformação 

diminui com o aumento do teor de fibras em uma proporção constante. A Figura 17 mostra 

as curvas típicas de tensão-deformação sob compressão. Além disso, o aumento na 

proporção de FA leva a um aumento consistente na resistência e ductilidade até um teor de 

fibra de 1,5%. As fibras podem ser efetivamente utilizadas para melhorar a ductilidade em 

todos os modos dos carregamentos. 

 

Figura 17 – Curva tensão-deformação de concretos com adição de fibras de aço (Fonte: Duzgun et al., 
2005) 

 

 

2.6.3.4 Resistência à tração indireta 

 

Altun et al. (2005) realizou ensaios de resistência à tração por compressão diametral e 

resistência à tração na flexão e os resultados obtidos são mostrados na Tabela 5. Como 
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pode ser observado, de forma generalizada, houve um aumento das resistências à tração 

com o aumento do teor de fibras. 

 

Tabela 5 - Resultados dos ensaios de tração indireta 

Concreto Ft´D 
var(%) 

Ft`F 
var(%) Ft´D/Ft`F 

Classe - %FA (MPa) (MPa) 

C20-00 1,6 5,4 3,40 
C20-30 2,3 44,7% 8,3 53,7% 3,61 
C20-60 2,6 60,4% 9,8 81,5% 3,84 

C30-00 2,0 7,8 4,00 
C30-30 2,7 39,0% 9,4 20,5% 3,47 

C30-60 3,0 54,4% 11,4 46,2% 3,79 

(FONTE: ALTUN et al, 2005) 
 

Mohammadi et al. (2008) avaliaram o comportamento dos concretos nos ensaios de 

resistência à tração por compressão diametral e resistência à tração na flexão de concretos 

fibrosos com fibras de diferentes fatores de forma e e diferentes frações de volume e os 

resultados obtidos são mostrados na Figura 18. 

 

       

Figura 18 – Resistência à tração por compressão diametral e resistência à tração na flexão de concretos 
fibrosos com misturas de fibras com diferentes fatores de forma e diferentes frações de volume  (FONTE: 
MOHAMMADI et al., 2008) 

 

 Como pode ser observado na Figura 18, o incremento do teor de fibras aumenta 

significativamente a resistência à tração indireta dos concretos fibrosos sendo que o melhor 

desempenho foi com uma mistura de 65% de fibras 50mm e 35% de fibras 25mm para 

ft’D, com um aumento de 59% e de 100% de fibras 50mm para ft’F, com um aumento de 

167%, ambos para um teor de adição de 2% de fibras. 
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Os resultados obtidos Duzgun et al. (2005), quando comparada com a amostra de controle 

que não contém fibras, com o aumento da proporção de fibras de aço, a resistência à tração 

por compressão diametral e resistência à flexão de concretos aumentaram em até 61,2% e 

120,2%, respectivamente 

 

2.6.3.5 Comportamento de vigas sob flexão 

 

Lopes (2005) descreve o comportamento de uma viga de concreto reforçado com fibras 

desde o carregamento nulo até o carregamento último, subdividindo em 4 estágios 

conforme esquematizado na Figura 19. 

O estágio 1, corresponde ao estado não fissurado e o comportamento da estrutura é 

aproximadamente linear elástico. No estágio 2, a tensão de tração máxima da matriz foi 

alcançada causando micro-fissuração que se desenvolve na região tracionada, resultando 

em redução gradual da rigidez da estrutura. Numa viga comum, a microfissuração 

rapidamente se desenvolve até a macro-fissuração. Porém, numa viga reforçada com fibras, 

a presença destas faz com que haja uma estabilização da fissuração, assim restringindo a 

microfissuração até que o carregamento máximo seja atingido, o que coincide com o 

aparecimento da primeira macrofissura, provocando o arrancamento das fibras. Durante o 

estágio 3 as macrofissuras vão se propagando até atingir grande parte da altura da viga, 

causando arrancamento de fibras. No estágio 4, as fibras são totalmente arrancadas ou 

rompidas, resultando numa zona livre de tração na face tracionada, ocorrendo, finalmente, 

o colapso da estrutura (ROBINS et al., 1999 apud LOPES, 2005).  

 

 

 



 

Figura 19 - Curva carga x deflexão e desenvolvimento de tensões para vigas de concreto reforçadas com 
fibras de aço (ROBINS et al., 

 

Na Figura 20 é apresentada um

o estágio 4. 

 

Figura 20 - Representação esquemática de uma viga de concreto com fibras de aço submetida à flexão 
(FONTE: ROBINS et al. apud LOPES, 2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curva carga x deflexão e desenvolvimento de tensões para vigas de concreto reforçadas com 
, apud LOPES, 2005) 

é apresentada uma viga de concreto fibroso submetida à flexão representando 

Representação esquemática de uma viga de concreto com fibras de aço submetida à flexão 
apud LOPES, 2005).  
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Curva carga x deflexão e desenvolvimento de tensões para vigas de concreto reforçadas com 

a viga de concreto fibroso submetida à flexão representando 

 

Representação esquemática de uma viga de concreto com fibras de aço submetida à flexão 
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2.6.4 Concretos fibrosos armados 

 

Holschemacher e Mueler (2010) avaliaram a influência da quantidade e dos tipos de fibra 

de aço, bem como reforços com diferentes barras na resistência à tração na flexão, 

comportamento na fratura e trabalhabilidade do concreto armado de alta resistência 

reforçado com fibras de aço (HSSFRC). Os parâmetros investigados foram: a influência da 

geometria da fibra (reta com ganchos na extremidade, ondulada), resistência à tração das 

fibras (1100 N/mm², 1900 N/mm²) e diferentes reforços de barras de aço em combinação 

com diferentes teores de fibra (20, 30, e 60 kg/m³). As bases para a avaliação da eficiência 

dos diferentes tipos de fibras de aço em conjunto com o aço de reforço, foram as curvas 

carga-flecha das vigas de concreto armado com fibras de aço (CRFA), obtidas através de 

ensaios de flexão de quatro pontos em vigas curtas (Figura 21(a)), com o esquema 

estrutural mostrado na Figura 21(b). 

 

 

a) b) 

Figura 21 - Configuração do ensaio: a) ensaio de quatro pontos; b) configuração estrutural das vigas 
curtas (FONTE: HOLSCHEMACHER E MUELER, 2010) 

. 

Na Figura 22 são apresentados os resultados relativos dos ensaios de resistência à 

compressão, resistência à tração na flexão e módulo de deformação em relação ao concreto 

de referência com a adição de fibras de aço reta com gancho, com fator de forma igual a 50 

e resistência a tração de 1100N/mm². 
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Figura 22 - Resultados relativos dos ensaios mecânicos do concreto para diversos teores de adição de 
fibra aço (FONTE: HOLSCHEMACHER E MUELER, 2010) 

 

 

Na Figura 23 são apresentadas as curvas carga-deflexão das vigas de concreto reforçadas 

com fibras de aço. 

    

  

a) b) 

Figura 23 – Curvas carga-deflexão: a) Vigas sem reforço longitudinal; b) Vigas reforçadas com  2ϕ 12mm  
(FONTE: HOLSCHEMACHER E MUELER, 2010). 

 

As vigas sem reforço longitudinal obtiveram um aumento constante na carga, na pós-

fissuração, com aumento do teor de fibras. Para as vigas com reforço longitudinal houve 

um aumento dos níveis de carga na pós-fissuração. Em média o aumento da carga variou 

de 7% (20 kg/m³) para 17% (60 kg/m³) para uma deflexão de 3,5mm. A resistência e 

geometria das fibras têm uma influência direta sobre a capacidade de carga de vigas 

HSSFRC sem reforço de barras. Para todas as quantidades de fibras utilizadas neste estudo 

houve um aumento proporcional do comportamento dúctil e maiores níveis de carga na 

faixa de pós-fissuração. 
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Oliveira (2005) em seus estudos avaliou a taxa de armadura longitudinal mínima de tração 

necessária para que vigas de concreto de alta resistência com adição de fibras de aço, no 

caso de serem submetidas a cargas maiores que as previstas, apresentem comportamento 

dúctil após a fissuração por flexão. O programa experimental desenvolvido englobou a 

confecção de vigas de concreto com teor de fibras de 1,25% em massa e resistência à 

compressão de cerca de 80 MPa, que tinham diferentes taxas de armadura longitudinal de 

tração. Seus resultados, junto com os de outros autores, serviram de base para propor uma 

expressão para cálculo da armadura longitudinal mínima de vigas de concreto de alta 

resistência com fibras de aço e também para chegar as seguintes conclusões: 

1. a adição de fibras ao concreto reduz consideravelmente a fragilidade desse 
material, devido ao efeito do impedimento de propagação das fissuras 
proporcionado pelas fibras. Este fato permite uma melhoria das suas 
propriedades, principalmente resistência à tração e ductilidade; 

2. a taxa de armadura longitudinal de tração influencia consideravelmente no 
comportamento de vigas esbeltas com ruptura por flexão. Das curvas carga-
deslocamento vertical obtidas dos ensaios das vigas V1, V2, V3 e V4, verificou-
se que as vigas com maiores taxas de armadura logitudinal de tração 
apresentaram maior resistência e ductilidade; 

3. observou-se que as vigas de concreto com fibras não tiveram a perda 
acentuada de resistência logo após a fissuração mostrada pelas vigas com pouca 
armadura longitudinal e sem fibras, e apresentaram maior ductilidade;... 

 

2.7 ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
 

Como verificado no item 2.5, as estruturas de concreto armado reciclado possuem 

comportamento distinto do convencional. Em função disso, é preciso verificar a validade 

das prescrições normativas e critérios de análise do comportamento estrutural desse novo 

material. O dimensionamento das estruturas se baseia no resultado da análise estrutural das 

mesmas. 

Segundo a NBR 6118 (2004, p.73):  

O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma 

estrutura, com a finalidade de efetuar verificações de estados limites últimos e de 

serviço. A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços 

internos, tensões, deformações e deslocamentos, em uma parte ou em toda a 

estrutura. 
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A análise seccional das vigas de concreto armado tem por objetivo comprovar que, sob 

solicitações de cálculo (efeito das ações), o elemento estrutural não supera os estados-

limites, considerando que o concreto e o aço tenham como resistências reais, as 

resistências características minoradas (resistências de cálculo). Assim, as solicitações de 

cálculo são aquelas que, se alcançadas, levarão a estrutura a chegar a seu estado-limite, 

caracterizando sua ruína (CARVALHO e FIGUEIREDO FILHO, 2009). 

O ensaio de flexão realizados inicialmente por Leonhardt e Walther, denominados “ensaios 

de Stuttgard”, numa viga retangular  biapoiada, carregada com duas cargas concentradas 

simétricas P, conforme indicado na Figura 24,  permite representar  todos os caminhos 

percorridos  pelas ações  até os apoios e também representar as respostas não linear dos 

materiais.  

 

Figura 24 – Vigas simplesmente apoiada – carregamento e diagramas ( FONTE: SÜSSEKIND, 1985) 

2.7.1 Processo de colapso nas vigas sobre tensões normais 

 

Considerando uma viga de seção retangular, sujeita a carregamento gradativo da carga P 

onde P1 é a carga de primeira fissura, P2 é carga de escoamento do concreto e Pu a carga 

ultima, que causa flexão pura no trecho BC (V=0 e M constante), a viga é submetida a um 

momento fletor M crescente, que varia de zero até um valor que leve ao colapso da 

estrutura. Nestas condições, a seção transversal situada no terço central da viga de concreto 

armado passa por três níveis de deformação, denominados estádios, os quais determinam o 

comportamento da peça até a sua ruína (SÜSSEKIND, 1985). 

Na primeira etapa do carregamento a viga não apresenta fissuração e o comportamento da 

viga obedece às leis da Resistência dos Materiais. Na figura 25 estão apresentadas as 
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trajetórias das tensões principais desenvolvidas na alma de uma viga de concreto, na 

situação não fissurada.  

 

Figura 25 - Trajetória das tensões principais  ( Estádio I ) (FONTE: BARROS, 2009) 

 

Sob ação de um momento crescente, a tensão de tração do concreto também aumenta 

linearmente, até aparecerem às primeiras fissuras (Figura 26). Neste instante o concreto 

atingiu a sua resistência característica à tração (ftk), caracterizando assim, o final do 

Estádio I (estado elástico). 

 

Figura 26 - Inicio do estágio de fissuração (fissuras verticais de flexão) e o comportamento  da seção no 
estádio I. (FONTE: Elaboração própria adaptado de SÜSSEKIND, 1985). 

 

Aumentando o valor do momento fletor, a uma intensidade tal que ultrapasse o limite da 

capacidade resistente do concreto à tração, as primeiras fissuras verticais começam a surgir 

na região central da viga, e então, as armaduras longitudinais, inseridas no elemento, 

passam a combater os esforços desenvolvidos entre as seções das fissuras. Com o início da 

fissuração de uma determinada seção, a mesma passa do Estádio de deformação I para o 

Estádio II (estado de fissuração) conforme mostrado na Figura 27. Nesse instante, as 

fissuras verticais de flexão se desenvolvem no sentido da região comprimida da seção, 
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elevando assim a posição da linha neutra (LN) e aumentando a tensão na armadura 

longitudinal. 

 

Figura 27 - Esquema da configuração do inicio da plastificação do concreto de uma viga retangular de 
concreto armado na flexão normal e o comportamento da seção transversal no meio do vão no estádio II. 
(FONTE: Elaboração própria adaptado de SÜSSEKIND, 1985). 

 

O Estádio II inicia com a transferência das tensões de tração do concreto para o aço, no 

momento do surgimento das fissuras, e termina com o início da plastificação do concreto 

da região comprimida. 

Conforme mostrado na Figura 28, aumentando o valor do momento fletor até um valor 

próximo da ruína (Mu), a seção entra no Estádio III e a fibra mais comprimida do concreto 

começa a escoar a partir da deformação específica de 2,0‰, chegando a atingir, sem 

aumento de tensão, 3,5‰. A peça está bastante fissurada, com as fissuras se aproximando 

da linha neutra, fazendo que sua profundidade diminua e, conseqüentemente, reduzindo a 

região comprimida do concreto. No Estádio III o diagrama de tensões é considerado com a 

forma parábola-retângulo.  

 

Figura 28- Esquema da configuração de fissuração na ruptura de uma  viga retangular de concreto armado 
na flexão normal e o comportamento da seção transversal no meio do vão no estádio III. ( FONTE: 
Elaboração própria adaptado de SÜSSEKIND, 1985). 
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Os Estádios I e II correspondem às situações de serviço, quando atuam as ações reais e o 

Estádio III corresponde ao estado-limite último (ações majoradas; resistências minoradas), 

que só ocorre em situações extremas. 

 

2.7.2 Verificação do estado limite de deformação excessiva 

 

Uma situação comum de solicitação em vigas é a atuação do momento fletor, gerado pelas 

cargas aplicadas e pelo próprio peso do elemento. Esse momento pode gerar deformações 

excessivas e, no caso do concreto com RCD estas deformações podem ser maiores ainda 

devido ao menor módulo de deformação do concreto (MARUYAMA et al., 2004). 

De acordo com a norma NBR 6118 (ABNT, 2004, p69), “deslocamentos limites são 

valores práticos utilizados para verificação em serviço do estado-limite de deformação 

excessiva da estrutura”. 

Para verificar os estados limites de deformações excessivas, devem ser analisadas, além 

das combinações de ações a serem empregadas, as características geométricas das seções, 

os efeitos de fissuração e fluência do concreto e as flechas limites, que estão diretamente 

ligadas à destinação ou ao tipo de elemento estrutural. 

Para as vigas que possuem comportamento elástico linear, o valor do máximo 

deslocamento imediato pode ser determinado através da linha elástica do elemento fletido, 

admitindo-se as hipóteses iniciais de pequenos deslocamentos, das seções permanecerem 

planas após a deformação e também a possibilidade de ser desprezada a parcela de 

deformação devido ao esforço cortante. 

Como as seções de peças de concreto armado trabalham nos Estádios I e II quando são 

solicitadas pelas ações de serviço, e como em uma viga existem seções trabalhando nas 

duas situações, sua rigidez é influenciada pelo momento e pelo grau de fissuração do 

concreto. Assim para calcular a flecha que contemple essa situação, deve-se utilizar uma 

inércia média que possibilite a solução simplificada da equação. 

O modelo proposto por Branson (1968) admite uma única inércia para todos os elementos 

de concreto, representados por trechos fissurados e não fissurados. A Equação ( 2 ) obtida 

por Branson (1968) é expressa por: 
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�� = ( �����)�. �� + �1 − � �������� . ��� ( 2 ) 

 

onde:  

Im - momento de inércia efetivo para uma seção ou para toda peça, no vão de vigas 

simplesmente apoiadas; 

II - momento de inércia da peça no Estádio I ( da seção bruta ou homogeneizada); 

I II - momento de inércia da peça no Estádio II puro; 

M r - momento de fissuração do concreto; 

Mat - momento atuante de serviço na seção mais solicitada; 

 n – índice de valor igual a 4, para situações em que a análise é feita em apenas uma 

seção da peça, ou igual a 3, quando se faz a análise da peça ao longo de todo o seu 

comprimento. 

Para avaliação aproximada da flecha imediata em vigas na NBR 6118(ABNT, 2004) a Eq. 

( 3 ) foi adaptada para o cálculo da rigidez equivalente, a qual é expressa por: 

(�. �) ! = �"#. {(�%�&
)3. �" + [1 − (�%�&

)3. ���} ≤ �"#. �" ( 3 ) 

 

onde: 

��- momento de inércia da seção bruta de concreto; 

I II - momento de inércia da seção fissurada do concreto no Estádio II, calculado 

com o coeficiente; 
E

E

cs

ε=α  

M a - momento fletor na seção crítica do vão considerado; 

M r - momento de fissuração do elemento estrutural; 

Ecs- módulo de deformação secante do concreto. 
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O Momento de fissuração Mr, para a verificação do estado-limite de deformação excessiva, 

de acordo com a NBR 6118(ABNT, 2004), pode ser calculado pela, Eq. ( 4 ):  

     

 

�� = +. ,��,�. ��.�  ( 4 ) 

 

onde: 

α=1,2 para seções T ou duplo T  

α=1,5 para seções retangulares;  

Ic = momento de inércia da seção bruta do concreto; 

,��,� = resistência média à tração do concreto; 

.�  = distância do centro de gravidade à fibra mais tracionada. 

 

Considerando a rigidez equivalente proposta por Branson (1968), a previsão da flecha 

imediata ou instantânea (a) para vigas, submetidas a ensaios de flexão de quatro pontos 

(Figura 29), pode ser feita a partir da equação da resistência dos materiais, válidas para 

seções constantes ao longo da peça. 

 

 

Figura 29 – Modelo para ensaio de quatro pontos. 
 

 

& = 0. 124(�. �)34 (3. �5 − 4. 15) ( 5 ) 
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onde: 

& = flecha máxima 

P = carga concentrada  

1 = distância entre o apoio e a carga 

� = vão da viga 

(E.I)eq =  rigidez equivalente 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL  

Qualquer variação nas propriedades da matéria prima utilizada na produção dos concretos, 

seja ela de natureza quantitativa, física ou química influencia no comportamento do 

concreto, visto que o desempenho do concreto é determinado pelas características dos 

agregados, pela microestrutura formada a partir da hidratação dos aglomerantes e a adesão 

dos constituintes. 

Os parâmetros utilizados como variáveis independentes para avaliar a influência nas 

propriedades dos concretos foram: 

• Adição de fibras de aço: foram utilizados dois teores de adição de fibras de aço, 0 

kg/m³ e 60 kg/m³. Este teor foi estabelecido por se tratar de um valor próximo a 

média dos valores utilizados por diversos pesquisadores (NATARAJA et al.,1999; 

DUZGUN et al. 2005; MOHAMMADi et al. 2008) e ao teor de melhor eficiência 

na flexão (BALAGURU e SHAH, 1992, citado por OLIVEIRA, 2005). 

• Substituição de agregados naturais por reciclados: os agregados naturais foram 

substituídos em dois teores, 0 e 25%. Estes percentuais foram estabelecidos em 

função dos mesmos não produzirem reduções significativas nas propriedades 

mecânicas dos concretos (LEITE, 2001; POON, 2004; CASUCCIO et al., 2007; 

ARAGÃO, 2007; REIS, 2009). 

A avaliação da influência da adição de agregado reciclado nas propriedades mecânicas do 

concreto com e sem fibras de aço foram realizadas através da produção e avaliação de oito 

misturas, conforme programa experimental mostrado na Tabela 11. 

 

As propriedades do concreto que foram definidas como variáveis de resposta neste 

experimento estão abaixo relacionadas:  

− Resistência à compressão axial (fc);  

− Módulo de deformação (Ec) 

− Poisson 

− Resistência à tração por compressão diametral (ft’D) 
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− Resistência à tração na flexão (ft’F) 

− Tenacidade 

Além disso, para viabilizar um comparativo entre as variáveis de respostas, os seguintes 

parâmetros foram mantidos constantes: 

• Idade do concreto: todas as propriedades mecânicas foram avaliadas, aos 28 dias. 

• Tipo de cura: Todos os corpos-de-prova de concreto foram curados ao ar nas 

primeiras 24 horas, sendo posteriormente submetidos à cura úmida até a idade de 

ensaio. 

A análise de variância (ANOVA) foi escolhida para testar o efeito dos fatores sobre as 

respostas de interesse. Para tanto se faz necessário um mínimo de 2 observações para 

calcular a soma quadrática do erro. Estas replicações são importantes também para avaliar 

o erro experimental. Este tipo de erro pode influenciar nas respostas, uma vez que existem 

outros fatores que atuam no processo, como por exemplo, temperatura, umidade relativa, 

equipamentos e operadores, mas não estão sendo considerados como variável de controle 

(BARBETTA et al., 2004). 

A variabilidade total das observações é a variabilidade devida às diferenças entre grupos 

somados à variabilidade dos erros dentro de cada grupo. 

A análise de variância foi feita através do software STATÍSTICA® . 

 

3.1 COLETA E BENEFICIAMENTO DO RCD 

 

O RCD utilizado para a realização deste estudo foi obtido na cidade de Feira de Santana, 

BA. Foi feito um estudo preliminar e identificados aleatoriamente pontos de geração e 

pontos de descartes clandestinos do resíduo e após inspeção visual foram selecionados 

quatro pontos de coleta em diferentes bairros descriminados a seguir: 

• Ponto 1 - Serviços de demolição e reforma de um prédio residencial térreo 

situado no Caminho Ipirá, n. 24, Bairro Cidade Nova. 

• Ponto 2 - Serviços de reforma de um prédio residencial térreo situado à Rua 

Parque Antártica, s/n, Bairro Parque Ipê. 
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• Ponto 3 - Descarte clandestino de resíduo de construção e/ou demolição, 

encontrado na Rua Maranata, ao lado do conjunto Novo Millenium, Bairro 

Jardim Sucupira. 

• Ponto 4 – Resíduo de construção do Condomínio Residencial Horto 

Florestal, situado à Rua Artêmia Pires Freitas n. 2478, Bairro SIM. 

A seleção visual teve como objetivo rejeitar todo material com quantidades excessivas de 

material não inerte, principalmente matéria orgânica, o que poderia inviabilizar a utilização 

do resíduo. 

Foram coletados aproximadamente 24m³ de resíduos e transportados até o campus da 

Universidade Estadual de Feira de Santana e depositados nas baias do Laboratório de 

Materiais de Construção, onde foram segregados, beneficiados e caracterizados. 

 

3.1.1 Composição 

 

A composição do resíduo de construção e demolição é muito importante na análise da 

influência do comportamento deste material para produção de concreto. No presente 

trabalho, a determinação da composição do resíduo foi feita antes do beneficiamento do 

mesmo. 

Preliminarmente, para eliminar a fração de solo e outros contaminantes de menor dimensão 

que poderiam estar presentes na amostra de RCD, o resíduo bruto passou por um 

peneiramento e o material passante na malha 38 mm foi descartado. Em seguida foi feita 

uma triagem manual de cada um dos componentes presentes na amostra (Figura 30 a). 

Desta amostra foram separadas a fase inerte (concreto, argamassa, material cerâmico, entre 

outros), e as impurezas como papel, papelão, plásticos, madeira, amianto, materiais 

metálicos, entre outros. 

 

 Com os resultados das massas obtidas referentes às fases inertes do RCD, determinou-se a 

porcentagem de cada constituinte. A composição gravimétrica do resíduo inerte está 

mostrada na Figura 31. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 30 – Beneficiamento do RCD: (a) segregação; (b) material pronto para ser britado; (c) alimentação 
manual do britador e (d) peneiramento manual (FONTE: Acervo do autor) 

 

 

Figura 31 - Composição gravimétrica do RCD (FONTE: Criação do autor) 

Concreto
20.3%

Argamassa
52.7%

Rocha
0.6%

Cerâmica
25.6%

Outros
0.9%
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Os resultados indicados na Figura 31, mostram uma elevada incidência de argamassa, 

seguida de material cerâmico e concreto. A ocorrência de um grande percentual de 

argamassa na composição dos RCD já havia sido apontada em outros estudos no Brasil, 

como os de Zordan (1997),Leite (2001) e Lima et al. (2007). 

 

3.1.2 Beneficiamento 

 

Após a segregação, os materiais inertes foram reagrupados na mesma proporção obtida na 

gravimetria, garantindo assim a homogeneidade do RCD, (Figura 30b) e posteriormente 

triturados em um britador de mandíbulas (marca PRICEMAQ e modelo 2015-C) com 

alimentação manual (Figura 30c). Todo material britado foi peneirado manualmente 

(Figura 31d) e acondicionado separadamente em dois grupos distintos: material passante 

na peneira 25 mm e retido na peneira 4,8 mm, classificado como agregado graúdo 

reciclado (AGR) (Figura 32a), e o material passante na peneira 4,8 mm, classificado com 

agregado miúdo reciclado (AMR) (Figura 32b). 

  

a)  b) 

Figura 32 – Aspecto geral do agregado: a) AGR e b) AMR (Fonte: Acervo do autor) 
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3.2 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

3.2.1 Aglomerante 

 

Para o desenvolvimento desse estudo foi utilizado o cimento CPV ARI. A opção por este 

cimento se deu pela disponibilidade no mercado de Feira de Santana e também pelo fato de 

que o cimento CP II – Z foi testado e não atendeu aos limites prescritos na  NBR 7215. A 

Tabela 6 apresenta a composição química do cimento utilizado e a Tabela 7 mostra a sua 

caracterização física e mecânica. 

 

Tabela 6- Resultados da caracterização química  do cimento 

Composição Química (%) 

CaO  SiO₂ SO₃ Al₂O₃ Fe₂O₃ MgO K₂O OUTROS 
66,43 15,50 5,66 4,02 3,71 3,06 1,07 0,54 

Fonte: Laboratório de analises Químicas – COPPE/UFRJ 

 

Tabela 7- Caracterização física e mecânica do cimento 

Propriedades físicas 
  

Resultados 
limites da NBR 5733 

(ABNT, 1991b) 

Resistência à compressão (MPa) 
NBR 7215 (ABNT, 1996) 

1 Dia  20,0 ≥ 14,0 
3  Dias 33,4 ≥ 24,0 
7 Dias 35,1 ≥ 34,0 

Massa Específica (g/cm3) NBR NM 23 ABNT, 2001a)  3,06  
Resíduo na peneira #75µm (%) NBR MB – 3432 (ABNT, 1991a)   0,5 ≤ 6,0 
Tempos de Pega (h)  NBR NM 65 (ABNT, 
2003e) 
 

Início  02:40 ≥ 1:00 
Fim  03:30 ≤ 10:00 

Demanda d´agua – Sedran (1999), De Larrard (1999) 
S SP 0,543 - 
C SP 0,588 - 

Fonte: Criação do autor 

 

A caracterização química do cimento foi realizada no laboratório da COPPE/UFRJ e a 

caracterização física e mecânica no Laboratório da UEFS 
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3.2.2 Agregado miúdo  

 

Para a produção dos concretos foram utilizados dois tipos de agregados miúdos: 

AMN - o agregado miúdo natural foi uma areia grossa de rio quartzosa, proveniente 

do Rio Jacuípe (Feira de Santana, BA) – comumente utilizada na produção 

de concretos na região do estudo. Toda a areia foi previamente seca ao ar, 

posteriormente peneirada na malha de # 4,8 mm, retirando a fração de 

granulometria superior. 

 AMR – agregado miúdo reciclado obtido do beneficiamento do RCD, como 

descrito no item 3.1. 

Os agregados miúdos, natural e reciclado, foram caracterizados conforme as prescrições da 

NBR 7211 (2005), exceto a absorção de água do agregado reciclado que foi estabelecida 

conforme uma adaptação do método de Leite (2001), descrito por Reis (2009). Os 

resultados de caracterização estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Propriedades dos agregados miúdos naturais AMN e reciclados AMR 

Caracterização do Agregado 

Resultados obtidos NBR 
7211 

(ABNT, 
2005) 

NBR 
15116 

(ABNT, 
2004) 

AMN AMR 

Dimensão máxima característica (mm) - NBR NM 248 
(ABNT, 2003f) 

2,40 4,80   

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003f) 2,32 2,34   

Massa específica 
(g/cm3) 

NBR NM 52 
(ABNT, 
2003c) 

Aparente 2,49 2,16   
S.S.S. 2,51 2,27   

Agregado Seco 2,54 2,44   
Leite (2001) - 2,62   

Absorção de água (%) - NBR NM 30 (ABNT, 2001b) 0,76 -   
Absorção de água (%) - Leite (2001) - 13,32  ≤17 

Massa unitária (kg/dm3) - NBR 7251 (ABNT, 1982) 1,45 1,33   
Material pulverulento (%) - NBR NM 46 (ABNT, 2003b) - 8,6 ≤ 5 < 20 

Impurezas orgânicas - NBR NM 49 (ABNT,2001d) Mais clara Mais clara Mais clara  
Compressão e vibração  De Larrard (1999) / Silva (2004) 0,688 0,573   

Fonte: Criação do autor 

 

As curvas de distribuição granulométrica dos agregados miúdos com os respectivos limites 

normativos estão apresentadas no gráfico da Figura 33. 
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Os resultados mostram que a dimensão máxima característica obtido do agregado reciclado 

foi de 4,8 mm e o módulo de finura de 2,34. A curva granulométrica do RCD apresenta 

uma distribuição granulométrica contínua e bem distribuída, porém não se enquadra nos 

limites prescritos pela NBR 7211 (ABNT, 2005), devido ao percentual de material fino 

passante na peneira # 0,15 mm ser bastante elevado (cerca de 18,0 %). De acordo com os 

resultados obtidos por Leite (2001) a elevada ocorrência de teores de finos favorece a 

diminuição da segregação e contribui para o fechamento dos vazios proporcionando o 

aumento da resistência dos concretos com o aumento do teor de substituição do agregado 

miúdo reciclado. 

 

 

Figura 33 - Curva de composição granulométrica do agregado miúdo natural e miúdo reciclado (FONTE: 
Criação do autor) 
 

Na Figura 34 é apresentado o gráfico de absorção em função do tempo para os agregados 

reciclados. 
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Figura 34 - Curva de absorção no tempo para os agregados de RCD (FONTE: Criação do autor) 
 

Por ser poroso, o agregado miúdo reciclado, apresentou uma alta taxa de absorção de água, 

18 vezes maior do que a taxa encontrada para o AMN. Como pode ser observado na curva 

da Figura 34, aos 10 minutos de ensaio o agregado já havia absorvido 12,0% de água, ou 

seja , 90% do valor total da taxa de absorção de água em 24 horas. 

O teor de agregado reciclado utilizado foi 25%, assim, optou-se por não compensar a taxa 

de absorção do agregado, mas fez-se o uso de aditivo superplastificante, para corrigir a 

trabalhabilidade dos concretos. Para evitar que o agregado, após o processo de produção do 

concreto, absorvesse uma quantidade significativa de água e comprometesse a 

trabalhabilidade, foi garantido um contato mínimo de dez minutos entre o agregado e a 

água de amassamento durante o processo de mistura. 

 

3.2.3 Agregado graúdo 

 

Para produção dos concretos também foram utilizados dois tipos de agregados graúdos: 

AGN - agregado graúdo natural, uma brita de origem granítica, adquirido da 

pedreira Rio Branco, localizada no município de Feira de Santana/BA, 
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com dimensão máxima de 25mm. A brita foi acondicionada em baias no 

Laboratório de Materiais de Construção da UEFS. 

AGR – agregado graúdo reciclado, obtido conforme processo descrito no item 3.1. 

Os agregados graúdos foram caracterizados segundo prescrições da NBR 7211 (ABNT, 

2005), exceto pela determinação da taxa de absorção do agregado graúdo reciclado, 

determinada conforme adaptação do método de Leite (2001), descrita por Reis (2009). Os 

resultados de caracterização estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Propriedades dos agregados graúdos naturais AGN e reciclados AGR 

Caracterização do Agregado 
Resultados 

obtidos 
NBR 7211 

(ABNT, 
2005) 

NBR 15116 
(ABNT, 
2004) AGN AGR 

Dimensão máxima  característica (mm) - NBR NM 248 
(ABNT, 2003f) 

25,0 19,00 - - 

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003f) 7,16 6,54 - - 

Massa específica (g/cm³) 
NBR NM 53  

(ABNT, 2003d) 

Aparente 2,81 2,28 - - 
S.S.S. 2,79 2,05 - - 

Agregado Seco 2,78 1,87 - - 
Leite (2001) - 2,50 - - 

Absorção de água (%) -  NBR NM 53 (ABNT, 2003d) 0,35 - - - 
Absorção de água (%) - Leite (2001) - 6,59 - ≤12 

Massa unitária (kg/dm3) - NBR 7251 (ABNT, 1982) 1,49 1,12 - - 
Material pulverulento (%) - NBR NM 46 (ABNT, 2003b) 0,67 2,21 < 1 ≤10 

Índice de forma – NBR 7809 (ABNT, 2006) 2,79 2,31 ≤ 3 - 
Abrasão Los Angeles (%) -  NBR NM 51 (ABNT, 2001e) 14,0 59,3 ≤ 50 - 
Compressão e vibração  De Larrard (1999) / Silva (2004) 0,554    

Fonte: Criação do autor 

 

A composição granulométrica do AGN, do AGR e da mistura 75%AGN+25%AGR, assim 

como os limites normativos referentes à zona granulométrica (9,5/25,0) podem ser 

observadas nas curvas da Figura 35. 
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Figura 35- Curva de composição granulométrica do AGN e AGR e os limites normativos da zona 
granulométrica (9,5/25) (FONTE: Criação do autor) 
 

 

Através dos resultados de caracterização do agregado graúdo apresentados na Tabela 9 

observa-se que a absorção de água do agregado graúdo natural foi 0,35%, sendo um valor 

insignificante. O índice de forma obtido foi de 2,79 próximo ao limite normativo que é de 

3, o que caracteriza o AGN como lamelar. 

Através da Figura 35, observa-se que o AGN não possui uma granulometria bem 

distribuída, mas como é comumente utilizado na região para produção de concretos, por 

isso o mesmo foi utilizado nesse estudo. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 9 e na Figura 35 verifica-se que o AGR 

apresentou uma granulometria contínua e bem distribuída com dimensão máxima característica 

de 19,00 mm. O módulo de finura obtido foi menor que o agregado natural, o que proporciona 

ao material reciclado a necessidade de mais água para molhar a sua superfície específica que o 

agregado graúdo natural. Além disso, a composição granulométrica do agregado graúdo 

reciclado não se enquadra dentro da faixa da composição do agregado de graduação 

“9,5/25,0”. Entretanto o agregado graúdo reciclado foi usado sem manipulações em sua 

granulometria, pois o intuito era utilizar o agregado no estado em que ele era produzido, com o 

mínimo de beneficiamento possível. 
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Verifica-se também, na Tabela 9, que o AGR apresenta uma massa específica e massa 

unitária, respectivamente, 11 e 25% inferior a do agregado natural e ainda apresenta uma 

alta taxa de absorção de água, 19 vezes maior do que a taxa encontrada para o AGN. Estas 

variações obedecem ao comportamento apontado pela literatura. 

Na Figura 34 é apresentado o gráfico de absorção em função do tempo para o agregado 

graúdo de RCD. Observa-se que o AGR, aos 10 minutos de ensaio, já havia absorvido 

4,4% de água, o que corresponde a 67% do valor total da taxa de absorção de água em 24 

horas. Assim como AMR, o efeito do AGR sobre a trabalhabilidade dos concretos foi 

compensada com o uso do aditivo superplastificante. 

 

3.2.4 Aditivo químico 

 

O aditivo redutor de água utilizado foi o MURAPLAST FK 25 com densidade de 1,22 

g/cm³ e teor de sólidos de 42%.  

O ensaio de compatibilidade cimento/aditivo foi executado através do ensaio mini-slump, 

descrito por Aitcin (2000), ilustrado na Figura 36 (a) e (b). 

 

  

a) b) 

Figura 36- Ensaio de compatibilidade do cimento (AITCIN, 2000): a) mini-slump; b) 

medida do espalhamento das pastas. (FONTE: Acervo do autor) 

 



87 

 

 

 

Em função da absorção de água ou do aumento da superfície específica das misturas com 

agregados reciclados e fibras, foi utilizado aditivo em todos os traços de concreto, exceto o 

de referência sem fibras de aço. 

Os resultados do ensaio são apresentados na Figura 37. 

 

Figura 37 - Ponto de Saturação do aditivo superplastificante MURAPLAST FK 25 (FONTE: Criação do 
autor) 

 

Através da Figura 37, pode-se observar que o ponto de saturação ocorreu para o teor de 

3,5% sobre a massa de cimento e que o cimento utilizado é compatível com o aditivo 

químico. A viabilidade do uso do superplastificante (SP) foi confirmada com a produção 

da mistura que teoricamente requereria uma maior demanda de água e teor de SP, que é a 

mistura AMGRF (mistura descrita no item 3.4, Tabela 11), para qual o teor de SP foi de 

2,6%. 

 

3.2.5 Aço das Armaduras Longitudinal e Transversal 

 

Para confeccionar as armaduras longitudinais de flexão das vigas foram empregadas barras 

de aço corrugadas de seção circular da classe CA-50 com diâmetro de 12,5 mm e para a 

armadura transversal foram utilizadas barras classe CA-50 com diâmetro de 6,3 mm, 

fabricado pela Companhia Siderúrgica de Aço Belgo. 
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3.2.6 Fibras de aço 

 

As fibras de aço utilizadas no experimento foram retas com ancoragem, coladas em pentes, 

com comprimento de 35mm, diâmetro de 0,55 mm e resistência à tração mínima de 1100 

N/mm², fabricadas pela Belgo Bekaert Arames. O fator de forma, definido pela relação 

entre o comprimento e o diâmetro da fibra, igual a 65. 

 

3.2.7 Água 

 

Água potável proveniente da rede de abastecimento de água na Universidade Estadual de 

Feira de Santana foi utilizada para produção dos concretos. 

 

3.3 DOSAGEM 

 

O traço do concreto de referência foi estabelecido com base no Modelo de Empacotamento 

Compressível (MEC), proposto por De Larrard (1999), utilizando a ferramenta 

computacional Betonlab Pro3® (SEDRAN e DE LARRARD, 2000), desenvolvida no 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC). A metodologia de dosagem seguida 

está detalhada no trabalho de Reis (2009). 

O traço obtido no Betonlab apresentou alteração nas condições de consistência do concreto 

e, conseqüentemente, uma redução na sua trabalhabilidade quando produzidos com a 

substituição dos agregados naturais por agregados reciclados e com a adição de fibras de 

aço. Portanto se fez necessário ajuste no teor de argamassa de forma que o mesmo 

apresentasse boas condições de moldabilidade, sendo que o traço unitário de referência 

ajustado está apresentado na Tabela 10. O concreto foi dosado para obter uma resistência 

de 38 MPa, aos 28 dias, e uma trabalhabilidade de 100±20 mm, medida pelo abatimento do 

tronco de cone (NBR 67, ABNT, 1998). 
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Tabela 10 – Traço unitário de referência utilizada no experimento 

Mistura fc28dias (MPa) Cimento AMN AGR Água 

CREF 38 1 2,21 2,15 0,54 

Fonte: Criação do autor 

 

Os traços unitários dos concretos produzidos com RCD foram obtidos através de 

substituições do agregado natural pelo agregado de RCD. Para tanto, foram levados em 

consideração o percentual de substituição de 25% e a compensação de volume, de acordo 

com as massas específicas dos agregados reciclados, com o objetivo de evitar diferença no 

volume de material. A compensação do volume dos agregados reciclados nos traços do 

projeto experimental foi feita segundo a Equação (6). 

�67 = �68 . 967968 (6) 

Onde: 

MAR= massa do agregado reciclado (kg);  

MAN= massa do agregado natural (kg);  

γAR= massa específica do agregado reciclado (kg/cm³);  

γAN= massa específica do agregado natural (kg/cm³). 

 

3.4 PARÂMETROS DE ESTUDO 

 

Foram produzidas oito misturas de concreto, sendo uma de referência denominada CREF, 

produzida com agregados naturais e sem a adição de fibras de aço e outra denominada 

CREF F, produzida com agregados naturais e com a adição de 60 kg/m³ de fibras de aço. 

As demais misturas, que com substituição de 25% do agregado miúdo e/ou graúdo naturais 

pelo reciclado, foram produzidos com e sem a adição de 60 kg/m³ de fibras de aço. A 

identificação, o teor de substituição e teor de fibras de cada mistura estão apresentados na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 – Identificação das misturas de concreto, tipo de substituição e consumo de fibra 

Misturas 
Teor de substituição (%) Teor de adição (kg/m³) 
AMR AGR Fibra de aço 

CREF 0 0 0 
CREF F 0 0 60 
CAMR 25 0 0 

CAMR F 25 0 60 
CAGR 0 25 0 

CAGR F 0 25 60 
CAMGR 25 25 0 

CAMGR F 25 25 60 
CREF - Concreto de referencia; CAMR - Concreto com agregado miúdo reciclado; CAGR - Concreto com 
agregado graúdo reciclado; CAMGR - Concreto com agregado miúdo e agregado graúdo reciclado (FONTE: 
Criação do autor) 
 

Os consumos dos materiais por m³ utilizados para a execução dos concretos estudados 

estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Consumo de materiais em kg por m³ de concreto 

Misturas a/c C 
Areia Brita 

Água Fibra SP FK25 
Abatimento 

AMN AMR AGN AGR (mm) 

CREF 

0,54 399,2 

882,1 - 858,2 - 

215,5 

- - 120 

CREF F 882,1 - 858,2 - 60 1,7 110 

CAMR 662,6 215,5 858,2 - - 2,6 65 

CAMR F 662,6 215,5 858,2 - 60 5,0 120 

CAGR 882,1 - 646,6 191,6 - 2,5 95 

CAGR F 882,1 - 646,6 191,6 60 5,0 105 

CAMGR 662,6 215,5 646,6 191,6 - 5,2 95 

CAMGR F 662,6 215,5 646,6 191,6 60 8,2 95 

Fonte: Criação do autor 

 

3.5 DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

 

3.5.1 Características das Vigas 

 

A viga de concreto armado denominada de VREF (Figura 38(a)) é uma viga de referência, 

cuja armadura de cisalhamento foi dimensionada de tal forma que a ruptura fosse 
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alcançada por flexão. Para determinação da armadura longitudinal de tração da viga de 

referência, tomou-se como base o Modelo de Cálculo da NBR 6118 (2004). A viga 

VCREF F (Figura 38(b)) possuem as mesmas características da VREF, porém com a 

adição de fibras de aço. 

 

a) 

 

Figura 38 - Geometria e detalhe da armação das vigas de concreto armado de referência,  medidas 
em cm: a) sem fibras; b) com fibras reciclado (FONTE: Criação do autor) 
 

b) 

 

As características geométricas e estruturais da viga de referência estão apresentadas na 

Tabela 13. 

Tabela 13- Características geométricas e estruturais da viga de referencia 

VIGA 
DIMENSÕES 

(mm) 
d (mm) fc28 (MPa) ρ (%) 

Vf 
 (Kg/m³) 

Vcrf 
(kg/m³) 

VCREF 
15x15x750 12,75 

38 
1,12 

0  
VCREF F  60 48 

Nota: fc28 – resistência à compressão aos 28 dias; ρ (%) – taxa de armadura longitudinal; Vf – volume de 
fibras; Vcrf – volume crítico de fibras ( FONTE: Criação do autor) 
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3.6 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONCRETOS 

 

3.6.1 Produção dos concretos 

 

Os concretos foram produzidos numa betoneira de eixo inclinado com capacidade para 320 

litros, utilizando a sequência de mistura descrita a seguir: 

• inicialmente, o agregado graúdo natural e aproximadamente 70% da água foram 

colocadas na betoneira e misturados por trinta segundos; 

• adicionou-se o cimento o restante da água e quando previsto, o SP e um novo ciclo 

de mistura foi aplicado por mais sessenta segundos, seguida de uma parada de 30 

segundos para raspagem das paredes e homogeneização por 15 segundos; 

• em seguida, foi adicionado o AMN e misturado por mais trinta segundos; 

• quando previstos, o AMR e o AGR foram adicionados na betoneira e misturados 

até que se completasse o tempo de dez minutos de mistura 

• no período mistura, e quando prevista, as FA foram lançadas aos poucos, após a 

adição de todos os outros materiais. Depois de adicionada toda a fibra a mistura 

havia uma homogeneização da mistura por 60 segundos, para retirada do concreto. 

Os agregados reciclados foram lançados no final com o objetivo de garantir o tempo de 

absorção pré-estabelecido, antes das moldagens, pois não houve pré-umidificação dos 

mesmos. 

A trabalhabilidade das matrizes foi determinada através do ensaio de abatimento de tronco 

de cone (NBR NM 67a, ABNT, 1998a), cujos resultados estão apresentados na Tabela 12. 

3.6.2 Moldagem e cura dos corpos-de-prova  

 

Todas as amostras foram moldadas e curadas seguindo as prescrições da NBR 5738 

(ABNT, 2003a). Para cada mistura foram moldados seis prismas de 150 mm x 150 mm x 

750 mm de comprimento, sendo que três deles reforçados com armadura de flexão e 

cisalhamento, ilustrados na Figura 39a. Além disso, por mistura, foram moldados doze 

corpos-de-prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura para os ensaios de 
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resistência à compressão, módulo de deformação e resistência a tração por compressão 

diametral. Todos os corpos-de-prova foram moldados em duas camadas utilizando-se 

vibração interna, com o auxílio de um vibrador de imersão, com agulha de 32 mm (Figura 

39 b - c). 

  

 
a) b) c) 

Figura 39 – Moldagem dos concretos: a) detalhe dos moldes prismáticos, com e sem armadura 
longitudinal; b) Adensamento dos prismas; c) Adensamento dos cilindros (FONTE: Acervo do autor) 

 

Após a moldagem, os corpos-de-prova foram mantidos nos respectivos moldes, cobertos 

por uma lona plástica por um período de 24 horas. Após esse período, as amostras foram 

desmoldadas. Os CP’s cilíndricos foram curados na câmara úmida e os espécimes 

prismáticos foram curados, sob mantas umedecidas e lona plástica. Todos os espécimes 

foram ensaiados aos 28 dias de idade. 

 

3.7 CONFIGURAÇÃO DE CARREGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO 
DAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

 

3.7.1 Carregamento 

 

As vigas foram ensaiadas com a aplicação de carga sobre um dispositivo conectado a 

maquina de ensaio e através deste a aplicação de carregamentos em dois pontos simétricos, 

posicionados a 20 cm de cada apoio. A Figura 40 apresenta o esquema estático de 

carregamento das vigas.  
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Figura 40- Configuração para o ensaio de quatro pontos (medidas em cm) (FONTE: Criação do autor) 
 

3.7.2 Medição dos deslocamentos verticais 

 

As deflexões dos corpos-de-prova foram medidas através de transformador diferencial 

variável linear (LVDT – Linear Variable Differential Transducer). Os LVDT’s utilizados 

para medir as deflexões das vigas tinham curso máximo de 100 mm e os aparelhos foram 

fixados em suportes de aço, conforme indicado na Figura 41(a) e posicionados nos dois 

lados do vão médio da viga Figura 41 (b). As deformações da viga foram obtidas fazendo-

se a média aritmética dos dois valores medidos. 

 

  
(a) (b) 

Figura 41 – Instrumentação: a) LVDT posicionado; b) vista dos LVDT’s (FONTE: Acervo do autor) 
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3.8 PROPRIEDADES MECÂNICAS AVALIADAS 

 

3.8.1 Resistência à Compressão Axial e Resistência à Tração por Compressão 
Diametral 

 

A Figura 42(a), apresenta a prensa servo-hidráulica microprocessada (marca 

CONTENCO®, modelo HD-200T), com capacidade para 200 toneladas, utilizada para a 

realização do ensaios de resistência à compressão. 

   
a) b) c) 

Figura 42 - a) Prensa HD-200T; b) Ensaio de resistência à compressão; b) Ensaio de resistência à tração 
por compressão diametral (FONTE: Acervo do autor) 

 

Determinou-se a resistência à compressão (Figura 42 b), de acordo com a NBR 5739 

(ABNT, 2007), aos 28 dias de idade. O ensaio foi realizado com uma taxa de carregamento 

de 500 kgf/s. Para cada traço de concreto estudado foram moldados 6 corpos-de-prova 

cilíndricos, com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. Antes de serem ensaiados, os 

CP’s foram capeados com enxofre, com o objetivo de planificar as suas superfícies de 

contato e assim garantir distribuição homogênea da carga aplicada. 

 

3.8.2 Resistência a Tração por Compressão Diametral 

 

Determinou-se a resistência à tração por compressão diametral de acordo com as 

especificações da NBR 7222 (ABNT, 1994). O ensaio foi realizado no mesmo 

equipamento utilizado para determinar a resistência à compressão (Figura 42a), com uma 

velocidade de carregamento de 240 kgf/s. Para a execução deste ensaio foi necessário 

utilizar um dispositivo onde o corpo-de-prova era encaixado, conforme Figura 42 (c). 
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Foram ensaiados 3 exemplares cilíndricos, com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, 

para cada traço. 

 

3.8.3 Modulo de deformação 

 

Para determinar o diagrama tensão-deformação, foram moldados para cada traço três 

exemplares cilíndricos, com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, no Laboratório de 

Materiais da UEFS, e posteriormente transportados até o Laboratório de Estruturas da 

COPPE/RJ. Completados os 28 dias de idade, os corpos-de-prova foram faceados em uma 

retífica automática (Figura 43) e, em seguida, encaminhados ao Laboratório de Ensaios 

Mecânicos para realização dos ensaios. 

 
Figura 43 – Retífica automática utilizada para faceamento dos CP`s (FONTE: Acervo do autor) 

 

Os equipamentos utilizados foram uma prensa SHIMADZU UH-F1000kNI, cujos valores 

obtidos para carga e deslocamentos são processados por um condicionador Shimadzu e um 

sistema de aquisição de dados ADS 2000 (Lynx), conforme configuração apresentada na 

Figura 44. Os ensaios foram realizados por controle de deslocamento a uma velocidade de 

0,5mm/min. 
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Figura 44 – Equipamento utilizado para obtenção do diagrama tensão-deformação do concreto (FONTE: 
Acervo do autor) 

 

 

As deformações dos corpos-de-prova foram obtidas pelo ensaio de compressão axial, 

realizado conforme NBR 5739 (ABNT, 2007) e medidas através de LVDT`s. 

A Figura 45 mostra o corpo-de-prova instrumentado antes do início do ensaio.  

 
Figura 45 – Posicionamento dos LVDT’s utilizados para medir as deformações do concreto (FONTE: 
Acervo do autor) 
 

Na parte central da amostra foram colocados dois LVDT’s (A e B) diametralmente 

opostos, para a medição dos deslocamentos longitudinais, e um LVDT (Ext2) disposto 

transversalmente, para medir a variação do diâmetro do corpo-de-prova. O deslocamento 

longitudinal final foi obtido através da média entre os LVDT´s A e B. Os valores do LVDT 

Ext2 foram utilizados para determinar o Coeficiente de Poisson. 

LVDT A LVDT B  

LVDT Ext2 
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O módulo de deformação e o coeficiente de Poisson do concreto foram calculados a partir 

do diagrama tensão-deformação, de acordo a Norma ASTM C 469 (ASTM, 2007). O 

módulo de deformação foi calculado a partir da Equação (7). 

 

�� = (
�5 − 
�:)(;�5 − ;�:) (7) 

Onde:  

�� = módulo de elasticidade; 


�: =  tensão de compressão correspondente a deformação axial, ;�:, de 0,000050; 


�5 =  tensão de compressão correspondente a 40% da carga última; 

;�: =  deformação axial igual a 0,000050; 

;�5 =  deformação axial produzida pela tensão 
�5. 

 

O coeficiente de Poisson foi obtido a partir da Equação (8). 

< =  (;=5 − ;=:)(;�5 − ;�:) (8) 

Onde: 

< = coeficiente de Poisson; 

;=5 = deformação lateral a meia altura do corpo-de-prova produzida pela tensão 


�:; 
;=: =  deformação lateral a meia altura do corpo-de-prova produzida pela 

tensão 
�5. 
 

3.8.4 Resistência à Tração na flexão 

 

Os ensaios de flexão em quatro pontos foram executados com a utilização de um aparato 

adaptado a uma máquina universal de ensaios (MUE) da EMIC, com capacidade de carga 

de 100 tf com uma precisão de ±1% nas faixas de utilização. 
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O procedimento para este ensaio consistiu da aplicação de carregamentos em dois pontos 

simétricos do vão central do prisma até a ruptura, conforme indicado na Figura 46(a). Para 

determinação da carga aplicada na viga foi utilizada uma célula de carga de capacidade de 

30tf. Um sistema de aquisição de dados computadorizado ADS 2 (marca Lynx - Figura 

46(b) registrou as leituras medidas pela célula de carga e LVDT’s posicionados no centro 

da viga. Após a ruptura dos corpos-de-prova foram realizadas as medidas das dimensões da 

secção de ruptura do corpo-de-prova, como especifica a NBR 12142 (ABNT, 1991c). 

 

(a) (b) 
Figura 46 – Ensaio de resistência à tração na flexão das vigas: a) setup do ensaio de quatro pontos; b) 
sistema de controle de carga e aquisição de dados (FONTE: Acervo do autor) 

 

As vigas de concreto simples foram ensaiadas até a ruptura. As vigas de concreto com 

fibras foram ensaiadas até uma deformação de (l/150) mm e as vigas armadas até o 

escoamento do aço.  
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4 RESULTADOS DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO 
CONCRETO 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados médios, com os respectivos desvios padrão e 

coeficiente de variação, dos concretos estudados submetidos a ensaios de resistência à 

compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, resistência à tração na 

flexão, aos 28 dias de cura, assim como as e as respectivas razões entre a resistência a 

tração e a resistência à compressão dos concretos. 

 

Tabela 14: Resultados experimentais das propriedades mecânicas do concreto 

Mistura 

Fc28 ft'D28 ft'F28 

ft'd/fc ft'f/fc 
(MPa)  (MPa)  (Mpa) 

Média DP 
CV 

Média DP 
CV 

Média DP 
CV 

 (%) (%)  (%) 
Concreto Simples 

CREF 37,7 1,6 4 3,21 0,22 7 3,90 0,05 1 0,09 0,10 
CAMR 40,0 1,9 5 3,28 0,56 17 3,92 0,47 12 0,08 0,10 
CAGR 35,9 2,2 6 3,17 0,33 10 3,34 0,45 13 0,09 0,09 

CAMGR 37,3 0,6 2 3,53 0,30 9 4,09 0,51 12 0,09 0,11 
Concreto Fibroso 

CREF F 36,9 1,5 4 3,96 0,42 11 3,92 0,04 1 0,11 0,11 
CAMR F 40,5 2,3 6 3,91 0,46 12 4,63 0,30 6 0,10 0,11 
CAGR F 37,2 1,5 4 3,87 0,53 14 4,49 0,21 5 0,10 0,12 

CAMGR F 42,7 1,7 4 4,48 0,24 5 5,57 0,03 1 0,10 0,13 
fc28 - resistência à compressão aos 28 dias; ft’d - resistência à tração por compressão diametral;  
ft’f28 – resistência à tração na flexão; DP – desvio padrão; CV – coeficiente de variação 

 

4.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

 

A resistência à compressão do concreto é uma das propriedades mecânicas mais 

especificadas devido a facilidade de execução dos ensaios e por servir de parâmetro para 

outras propriedades.  A resistência à compressão axial está relacionada à tensão necessária 

para causar a ruptura, sendo definida como a tensão máxima que a amostra de concreto 

pode suportar. A resposta do concreto às tensões aplicadas depende de como a combinação 

de vários fatores afeta a porosidade dos diferentes componentes estruturais do concreto. Os 
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fatores incluem propriedades e proporção dos materiais que formam o traço do concreto, o 

grau de compactação e as condições de cura. 

 Considerando as variáveis definidas neste estudo, a porosidade é o fator mais importante a 

ser considerado, pois, os agregados reciclados têm como característica uma elevada 

porosidade e menor resistência, modificando assim o desempenho da matriz, da interface 

matriz agregado, da interface matriz fibra e na mecânica da fratura do compósito. 

Estudos realizados por Leite (2001), Vieira (2003) e Santiago (2008) comprovam a 

importância da porosidade do agregado reciclado na resistência a compressão do concreto. 

Ao analisar os resultados da Tabela 14, verifica-se um incremento de resistência à 

compressão com a adição de agregado reciclado para todas as misturas, com exceção do 

CAGR que teve uma redução de 5%. Para os concretos simples reciclados o máximo 

incremento foi de 6% e para o concreto fibroso foi de 16%, quando comparado com .os 

concretos de referencia 

Os resultados de resistência à compressão foram analisados estatisticamente, através da 

ANOVA. As variáveis analisadas estatisticamente foram: Teor de substituição de AR (0% 

AR, 25% AMR, 25% AGR e 25%AMR-25%AMR); teor de adição de fibras de aço (0 

kg/m³ e 60 kg/m³). Na Tabela 15 estão apresentadas as análises de influência dos fatores 

estudados e suas possíveis interações, avaliando o tipo de agregado e o teor de adição de 

fibras de aço. 

 

Tabela 15 - Resultados da ANOVA em relação à resistência à compressão quando analisadas as 
variáveis tipo de agregado e fibra 

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  62,017 50,95 4,49 S  
B - AGR  1 5,782 4,75 4,49 S  
C - FIBRA  1 13,530 11,11 4,49 S  
AB  1  0,432 0,36 4,49 NS  
AC  1  8,906 7,32 4,49 S  
BC  1  21,244 17,45 4,49 S  
ABC  1 2,926 2,40 4,49 NS  
ERRO  16  1,217283     
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo: 
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Apesar de terem sido ensaiados seis corpos-de-prova, para efeito de comparação com os 

resultados de resistência à compressão somente foram considerados três resultados de fc 

mais próximos da média do lote. 

Na Tabela 15, que mostra os resultados ANOVA, pode ser observado o efeito do agregado 

reciclado e das fibras na resistência à compressão. A partir dessa tabela observa-se que 

para todos os fatores isolados o valor de F calculado são maiores do que o valor tabulados 

F0,05 que corresponde a um nível de confiabilidade de 95%. Isso indica que todos os 

fatores influenciaram a resistência à compressão. A utilização de agregados miúdos 

reciclados tem um efeito maior (maior F calculado) nesta propriedade do que outros 

fatores. Verifica-se também que as interações AC e BC, entre cada agregado e fibra, 

também afeta significativamente a resistência à compressão. 

 

Figura 47 - Efeito da interação AMR, AGR e FA na Resistência à Compressão Axial dos concretos 
 

Considerando os resultados com médias estatisticamente diferentes, na Figura 47 podemos 

observar que a substituição do agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado, 

ocasionou um incremento na resistência, sendo que este incremento ocorreu em maior 

intensidade na presença das fibras. Conforme observado por Leite (2001), Vieira (2003), 

justifica este comportamento do agregado miúdo reciclado a fatores como textura, 

granulometria continua e grande quantidades de finos dos agregados miúdos, que 
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possibilitam misturam mais compactas e uma boa ligação entre o agregado e a pasta de 

cimento hidratado.  

O inverso acontece com o agregado graúdo reciclado, ou seja, a substituição de agregado 

natural por agregado graúdo reciclado ocasionou uma redução na resistência à compressão. 

Agregados naturais raramente são limitantes da resistência à compressão, por serem densos 

e resistentes. Neste caso, sob tensão as fissuras preexistentes na zona de transição se 

propagam pela matriz até atingir a ruptura do material. Contudo nos concretos com AGR 

as fissuras se formam e se propagam  também pelo agregado tornando-se um elemento 

limitante da resistência dos concretos. Os estudos realizados por Leite (2001) e Santiago 

(2008)  comprovam a influência do AGR na redução da resistência dos concretros 

reciclados. 

As contribuições favoráveis em consequência da textura da superfície áspera do agregado 

graúdo reciclado que permite um bom bloqueio mecânico entre os dois materiais, devido a 

penetração da pasta de cimento para a superfície de poros abertos nas partículas de 

agregados graúdos (LEITE, 2001), e o fato do módulo de deformação das partículas de 

agregados reciclados e da pasta de cimento endurecido serem semelhantes, o que reduz a 

tensão diferencial entre os dois materiais, não foram suficientes para compensar a baixa 

resistência do agregado graúdo quando substituindo isoladamente. Contudo estas 

características do AGR passam a ser significativas nos concretos com fibras. 

Sob tensão as fissuras tendem a se propagar, inicialmente, no agregado graúdo reciclado 

para posteriormente se propagar pela pasta e a presença das fibras, possibilita a correção 

destas deficiências através da interceptação das fissuras ao transpor a zona de transição, 

costurando-as. Diferentemente do que se observa no agregado graúdo reciclado, a ruptura 

de agregado graúdo natural nos concretos normalmente acontece com nenhuma ou pouca 

freqüência nos concretos de baixa e média resistência 

Os resultados mais elevados de resistência à compressão obtida com a utilização 

simultânea dos dois tipos de agregados reciclados e das fibras pode ser atribuído ao melhor 

desempenho da pasta em função do acondicionamento de partículas, potencializado com a 

ação do superplastificante (SP). O uso do SP permite à mistura uma maior velocidade de 

hidratação do cimento e uma distribuição mais uniforme em todo o concreto na proporção 

do teor utilizado. 



104 

 

 

 

4.2 RESISTÊNCIA A TRAÇÃO INDIRETA  
 

A resistência à tração indireta dos concretos foi avaliada a partir da determinação da tração 

por compressão diametral e da tração na flexão. A média dos resultados dos ensaios de 

tração por compressão diametral (ft’D) e tração na flexão (ft’F) estão apresentados na 

Tabela 14, assim como o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada mistura 

avaliada 

Verifica-se na Tabela 14 que, em relação aos concretos de referencia simples e com fibras 

de aço, os maiores desempenhos de ft’D ocorreram quando da substituição do agregado 

natural por AMGR (3,53 MPa e 4,48 MPa), enquanto que os menores desempenhos 

ocorreram quando da substituição do agregado natural por AGR (3,17 MPa e 3,87 MPa), 

respectivamente. Essa tendência se manteve para a ft’F  onde os maiores desempenhos 

ocorreram quando da substituição do agregado natural por  AMGR (4,09 MPa e 5,57 

MPa), enquanto que os menores desempenhos ocorreram quando da substituição do 

agregado natural por AGR (3,34 MPa e 4,49 MPa).  

Como esperado, todas as matrizes com fibras tiverem um maior incremento de resistência a 

tração na flexão, quando comparadas com as demais, sendo que o menor ganho foi 0,02 

MPa na matriz com AMR, e o maior ganho foi de 1,48 MPa  na  matriz com AMGR. 

A influência negativa do agregado graúdo reciclado na resistência à tração indireta dos 

concretos simples também foi observado nos experimentos de Leite (2001) e Santiago 

(2008), enquanto que o melhor desempenho das fibras foram observadas de forma 

generalizada por Altun ( 2009 ) e Mohammadi (2008 ), sendo que esta variação , tanto no 

concreto simples como no fibrosos são mais pronuciadas nos ensaios de ft’F . 

Na Figura 48, estão apresentadas as relações entre as resistências à tração por compressão 

diametral e resistência a tração na flexão dos concretos reciclados em relação aos concretos 

de referência. 
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a) b) 
Figura 48- Resistência a tração relativa: a) Concreto simples; b) Concreto com fibras   

 

Na Figura 48 verifica-se que a influência do agregado reciclado no ensaio de ft’D´ para os 

concretos simples é insignificante quando os agregado são substituído isoladamente e é 

significativa para as misturas AMGR onde os valores obtidos variaram de -1% até 10%,  a 

mesma tendência foi observada para os concretos com fibras onde os valores obtidos 

variaram de -2% a 13%. Para os ensaio de ft’T a influencia do agregado reciclado nos 

concretos simples foi negativa para os concretos  com AGR e positiva para os concretos 

com AMGR, onde os valores obtidos variaram de -14% até 5%,. Para os concretos fibrosos 

a influência foi positiva para todas as misturas sendo que os valores obtidos variaram 15% 

a 42%.  

O bom desempenho dos concretos fibrosos reciclados quando submetidos ao ensaio de ft’T 

é atribuído à melhoria da aderência fibra-matriz. O teor de superplastificante foi o principal 

responsável pela melhoria da aderência fibra-matriz e consequentemente  nos resultados 

obtidos. O comportamento de vigas sob flexão, descrito no 2.6.3.5,ilustra esse fenômeno 

visto que  no estágio 2 a resistência à tração da matriz e alcançada e as  fibras restringe a 

microfissuração até que o carregamento máximo seja atingido, o que coincide coma as 

macro-fissuras, provocando o arrancamento da fibra. Portanto quanto maior a aderência 

fibra-matriz maior será a energia necessária para o arrancamento das fibras e 

consequentemente maior será a carga de pico. 

Para identificar a contribuição das variáveis independentes na variação dos resultados de 

ft’D e de ft’F, os valores obtidos foram submetidos à análise estatística, os quais serão  

abordados separadamente nos itens a seguir. 
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4.2.1 Resistência a tração por compressão diametral 

 

Através da ANOVA, cujos resultados estão apresentados na Tabela 16 constata-se que 

somente a fibra tem efeito significativo sobre a ft’D. 

 

Tabela 16 - Resultados da ANOVA em relação à ft’D quando analisadas as variáveis agregado e teor de fibra 

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  0,373 2,306 4,49 NS  
B - AGR  1 0,182 1,127 4,49 NS  
C - FIBRA  1 3,428 21,223 4,49 S  
AB  1  0,339 2,096 4,49 NS  
AC  1  0,008 0,048 4,49 NS  
BC  1  0,030 0,186 4,49 NS  
ABC  1 0,050 0,307 4,49 NS  
ERRO  16  0,1615     
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo  

 

De acordo com a Tabela 16, pode-se afirmar que a variável Fibra é o responsável pelas 

alterações de resistência à tração na flexão, pois é o único fator que apresenta o Fcalculado 

maior que o F0,05.  
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Figura 49 - Efeito da interação dos agregados reciclados e fibras de aço na ft'D das misturas 
 

A Figura 49 evidencia a contribuição significativa da fibra e também a tendência da 

contribuição do efeito da interação AMR e AGR na aderência fibra-matriz. Esta interface 

melhorada pode estar associada com o uso do superplastificante, uma vez que este  

aumenta com o teor de agregado reciclado utilizado e com o uso das fibras. 

Devido a alta variabilidade dos resultados não foi possível estatisticamente afirmar que os 

resultados de ft’D das matrizes com AMR são significativos, mas ao analisar a Tabela 16 e 

a Figura 49 podemos observar a tendência de melhoria desta propriedade com adição de 

AMR. Este efeito é justificado pelo desempenho apresentado pela matriz com AMR 

através dos resultados de resistência á compressão.   

A Figura 50 apresenta corpos-de-prova de concretos de RCD simples e com fibras quando 

submetidos à resistência à tração por compressão diametral. Observa-se que após a ruptura 

do concreto as fibras ainda mantém as partes dos cp’s unidos sendo que para a ruptura total 

seria necessário mais energia para romper e/ou ou arrancar as fibras do concreto (Figura 50 

(a)). Apesar da porosidade e da forma angular dos agregados reciclados contribuírem para 

melhorar a aderência agregado/matriz, fato que deveria contribuir para o aumento da 

resistência à tração, o que prevaleceu foi a influência maior da resistência do agregado 
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graúdo reciclado, reduzindo o ft’D. Porém observa-se na Figura 50(b)  que também 

ocorreu a fratura dos agregados naturais evidenciando o bom desempenho da pasta. 

  
a) b) 

Figura 50 - Ruptura dos corpos-de-prova quando submetidos a ft’D: (a) concreto com 

fibras; (b) concreto simples com AGR 

 

4.2.2 Resistência á tração na flexão 

 

Através da ANOVA, cujos resultados estão apresentados na Tabela 17 constata-se que dos 

fatores estudados os fatores A, B, C e as interações AB, AC e BC tem efeitos significativos 

sobre a resistência à tração na flexão. 

Tabela 17 - Resultados da ANOVA em relação à ft’F quando analisadas as variáveis agregado e teor de fibra 

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  2,4640 36,224 4,49 S  
B - AGR  1 0,4732 6,957 4,49 S  
C - FIBRA  1 4,2757 62,859 4,49 S  
AB  1  0,4620 6,793 4,49 S  
AC  1  0,3876 5,698 4,49 S  
BC  1  1,3490 19,832 4,49 S  
ABC  1 0,0477 0,701 4,49 NS  
ERRO  16  0,0680    
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo  
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De acordo com a Tabela 17, pode-se dizer que a variável FA é a principal responsável 

pelas alterações de resistência à tração na flexão, uma vez que apresenta a maior diferença 

entre o F calculado e o F 0,05, seguidos do AMR e da interação AGR/FA. A interação das 

variáveis AMR/AGR, a variável AGR e a interação das variaveis AMR/FA também foram 

significativas sobre a ft’F, porém com valores de Fcalculado próximos de F0,05.  

Como pode ser visto na Figura 51, a adição das fibras de aço, a incorporação de AMR  e a 

interação do AGR com FA proporcionaram à matriz aumento na ft’F. 

 

Figura 51 - Efeito da interação dos agregados reciclados e fibras de aço na ft'F das misturas 

 

Quando se adiciona fibras de aço à matriz, estas atuam como obstáculos ao 

desenvolvimento das microfissuras e aumenta a ft’F. Através deste mecanismo,  a 

transferência de tensões irão ocorrer na matriz até o momento em que as fibras deixarem 

de atuar através do arrancamento ou pela ruptura. As restrições impostas pelas fibras 

também funcionam quando o AGR é adicionado a matriz. Sob tensão, as microfissuras 

originadas no AGR também são interceptadas pelas fibras assim que começam a se 

propagar pela argamassa, neutralizando a influência negativa do AGR. Contudo, este 

agregado proporciona a matriz uma zona de transição melhorada favorecendo o 

desempenho do conjunto. Aliado a isso a adição do AMR favorece a aderência fibra–

matriz incrementando o desempenho do compósito. 
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4.2.3 Relação entre resistência à tração indireta e resistência à compressão axial 

 

A variação dos resultados obtidos para a ft’D e ft’F entre  as mesmas matrizes é função do 

tipo de ensaio. 

No ensaio de ft’F  a tensão atuante é variável e somente uma  pequena parte do corpo-de-

prova, próximo a parte inferior, é submetido a altas tensões. No ensaio de ft’D o corpo-de-

prova é submetido a cargas de compressão ao longo de duas linhas axiais, que são 

diametralmente opostas. A tensão de compressão aplicada produz uma tensão de tração 

transversal, que é uniforme ao logo do diâmetro vertical. Em função disto o ensaio de ft’F 

superestima os valores de ft em maior proporção que o ft’d. 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008) os valores de ft’D superestima o valores ft em 10 

a 15% enquanto que o ft’F superestima o valores ft em 50% a 100%. Esta tendência 

também pode ser observada em valores relativos  a fc mostrados na Tabela 14, onde  a as 

relações ft’F/fc são maiores que ft’D/fc,  com exceção do concreto simples CAGR que 

devido a fragilidade do agregado graúdo proporcionou a semelhança nos valores destas 

relações. 

A relação entre resistência à tração e resistência à compressão é geralmente determinada 

por vários fatores combinados das propriedades da matriz e da zona de transição. Segundo 

Mehta e Monteiro (2008), além da idade de cura, a relação a/c e adições o tipo de agregado 

e a utilização de aditivo também influenciam na relação tração/compressão em diferentes 

graus, e ainda afirma que à medida que a resistência à compressão aumenta a resistência à 

tração também aumenta, mas a uma razão decrescente.  

Observa-se na Tabela 14 que, para os concretos simples e concretos, fibrosos a relação fc 

/ft’D foi em média igual a 0,09 e 0,10, enquanto que para a relação entre fc/ft’F foi em 

média  0,10 e 0,12, respectivamente possibilitando afirmar que a relação ft/fc aumenta com 

a incorporação da fibra. 

Assim podemos observar que a presença isolada do agregado graúdo reciclado reduz a 

relação ft’F/fc, entretanto esta relação volta ao padrões normais com a presença da fibra. 

Também no geral podemos observar que a presença das fibras nas misturas aumentou os 

valores das  relações ft/fc dos concretos estudados proporcionando a melhoria das 
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propriedades mecânicas da matriz e da zona de transição provavelmente devido a presença 

do SP. 

 

4.3 CURVA TENSÃO- DEFORMAÇÃO 

 

Nos concretos, a fração volumétrica, a densidade e o módulo de deformação dos principais 

componentes, além das características da zona de transição na interface, determinam o 

comportamento elástico do compósito afetando a forma da curva tensão deformação.  

 As curvas tensão-deformação de três amostras após ruptura foram obtidas em ensaio de 

compressão para todos os concretos estudados, e estão apresentadas, no Apêndice A. Na 

Figura 52 e na Figura 53 são apresentadas curvas tensão-deformação típicas com o 

objetivo de avaliar o comportamento dos concretos estudados. O comportamento da 

amostra sob carregamento axial é caracterizada pelo crescimento do ramo até um valor 

máximo de tensão, chamado de tensão de pico, seguido da suavização do ramo. 

 

 

Figura 52 - Comportamento dos concretos sem fibras sob carregamento axial  
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Figura 53 - Comportamento dos concretos com fibras sob carregamento axial  

 

A partir das curvas tensão-deformação foram calculados os valores médios e o coeficiente 

de variação (CV) da tensão de pico (σa), deformação axial na tensão de pico (εa), módulo 

de deformação (Ec) e coeficiente de Poisson (υ) dos concretos estudados. Esses resultados 

são apresentados na Tabela 18. O módulo de deformação e o coeficiente de Poisson do 

concreto foram calculados de acordo com a especificação da ASTM C 469 (ASTM, 2007). 

A variação máxima de módulo de deformação obtida para os concretos simples foi de 

cerca de 6% enquanto que  para os concretos com fibras foi de cerca de 8%, em relação aos 

concretos de referencia. A variação máxima do módulo de deformação obtida entre todas 

as misturas foi de 12%.   

 

Tabela 18 - Propriedades mecânicas dos concretos 

Misturas σ (MPa) CV(%) εa (µε) CV(%) E (Gpa) CV(%) υ CV(%) 

Concreto Simples 
REF 29,9 4   1807 10   31,1 3   0,158 12 
AMR 34,1 4 1824 4 31,0 5 0,178 40 
AGR 32,6 7 1745 2 32,1 2 0,158 2 

AMGR 37,7 5   2146 7   29,2 3   0,164 16 
Concreto Fibroso 

REF F 34,3 0   2864 24   30,9 3   0,189 2 
AMR F 40,5 1 3213 25 30,2 10 0,173 1 
AGR F 36,9 2 2510 8 28,5 5 0,200 7 

AMGR F 41,5 7   2299 6   32,1 6   0,183 15 

σ (MPa) – tensão de pico aos 28 dias; εa (µε)- deformação de pico; E (Gpa) – módulo de deformação; 

υ − coeficiente de Poisson;  CV – coeficiente de variação. 
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A variação máxima do coeficiente de Poisson obtidas entre todas as misturas foi de 26% e 

permaneceram entre 0,15 e 0,20, que é o intervalo usual para concreto avaliado sob carga 

de compressão (NEVILLE, 1997), sendo que os valores obtidos nos concretos com fibras 

foram em média 15% maiores que os obtidos nos concretos simples. A alta variabilidade 

dos resultados encontrada nesta propriedade também foi observada por (SANTIAGO, 

2008); isto pode ser atribuído às características heterogênicas e multifásicas dos concretos 

e também à fatores intrínsecos ao próprio método de ensaio.  

 

4.3.1 Módulo de deformação 

 

Os valores obtidos para o módulo de deformação foram submetidos à análise estatística, 

através da ANOVA, e os resultados estão apresentados na Tabela 19.   

Tabela 19 - Resultados da ANOVA em relação ao módulo quando analisadas as variáveis 
agregado e teor de fibra 

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  0,003 0,002 4,49 NS  
B - AGR  1 0,649 0,143 4,49 NS  
C - FIBRA  1 1,114 0,709 4,49 NS  
AB  1  0,782 0,498 4,49 NS  
AC  1  12,775 8,013 4,49 S  
BC  1  0,066 0,011 4,49 NS  
ABC  1 19,210 12,230 4,49 S  
ERRO  16  1,7312     
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo  

 

Na Tabela 19 observa-se que a interação dos fatores A, B e C é a principal responsável 

pelas alterações da variável  dependente estudada, neste caso o módulo de deformação. 

Verifica-se também que a interação AC, afeta o módulo de deformação. 
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Figura 54 - Efeito da interação AMR, AGR e FA no Módulo de Deformação dos concretos 

 

A Figura 54 mostra o efeito da interação das variáveis independentes que afeta o módulo 

de deformação. Nesta figura pode-se observar o efeito significativo da interação AMR e 

fibras sendo que a fibra de aço contribui com o aumento da propriedade, enquanto que o 

AMR para a redução.  

A fibra de aço contribui para o aumento dos valores do módulo de deformação, mas 

estatisticamente este efeito isolado não é significativo. Ramakrishnan et al. (1981) 

verificaram que a adição de 47 kg/m3 ou 62,3 kg/m3 de fibras de aço para concreto não 

influenciam significativamente as propriedades elásticas. 

Os agregados reciclados contribuem para a redução dos valores do módulo de deformação. 

Isto se deve ao fato que a porosidade do agregado determina a sua rigidez e que por sua 

vez, controla a capacidade de o agregado restringir a deformação da matriz. Entretanto, 

Como pode ser observado na Tabela 19, a avaliação estatística (ANOVA) do efeito isolado 

do agregado reciclado, para os teores de substituição utilizados, sobre o módulo de 

deformação não apresentou influência significativa sobre essa propriedade.. 
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4.3.2 Coeficiente de Poisson 

 

Quando os valores obtidos para o coeficiente de Poisson foram submetidos à análise 

estatística, através da ANOVA, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 20 

 

Tabela 20 - Resultados da ANOVA em relação ao coeficiente de Poisson quando analisadas as 
variáveis agregado e teor de fibra  

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  0,00002 0,0,94 4,49 NS  
B - AGR  1 0,00001 0,0264 4,49 NS  
C - FIBRA  1 0,00286 5,5949 4,49 S  
AB  1  0,00001 0,1578 4,49 NS  
AC  1  0,00123 2,4112 4,49 NS  
BC  1  0,00045 0,8816 4,49 NS  
ABC  1 0,00006 0,1177 4,49 NS  
ERRO  16  1,7312     
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo  

 

Na Tabela 20 observa-se que o efeito isolado do fator C é o responsável pelas alterações da 

variável dependente estudada, neste caso o coeficiente de Poisson. Este comportamento 

pode ser observado na Figura 55.  

 

Figura 55- Efeito da interação AMR, AGR e FA no coeficiente de Poisson dos concretos 
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Como pode ser observado na Figura 55, os concretos com fibras aumentam o coeficiente 

de Poisson, sendo que ao interagir com o AMR o percentual de aumento é 

significativamente reduzido. 

A aderência por tração pode ter sido determinante na interferência da fibra na deformação 

lateral dos espécimes. Conforme relatado por Lopes (2005), a aderência por tração resiste 

aos deslocamentos causados por forças que atuam perpendicularmente em relação à 

interface fibra-matriz, geralmente resultantes do efeito de Poisson, de variações 

volumétricas e de carregamentos bi ou tri-axiais.  

 

4.3.3 Comportamento pré-pico 

 

Na Figura 56 são apresentadas curvas típicas de tensão-deformação axial e tensão- 

deformação volumétrica utilizadas para descrever os estágios de fissuração do concreto sob 

compressão axial. 

 

Figura 56 – estágios de fissuração no  concreto sob compressão axial (FONTE: Criação do autor) 

 

Na Tabela 21 são apresentadas as tensões, em cada ponto, das misturas estudadas. A  

Figura 57 mostra a relação entre essas tensões e a tensão de pico.  
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Tabela 21 - Caracterização da curva tensão deformação 

MISTURA 
ZONA DE PRÉ-PICO   ZONA DE PÓS-PICO 

TENSÃO (MPa) RIGIDEZ (GPa) 

σA   σB   σC   σD   kt * 

Concreto Simples 
REF 13.4  19.1 25.7 29,9 -3.2 
AMR 16.0 20.2 29.0 34,1 -4.2 
AGR 17.4  22.7 26.3 32,6 -4.7 

AMGR   14.8   20.5   32.7   37,7   -4.4 
Concreto Fibroso 

REF F 15.3 18.9 26.4 34,3 -1.8 
AMR F 19.7 24.1 33.6 40,5 -1.1 
AGR F 15.4 25.0 29.9 36,9 -2.7 

AMGR F   18.3   24.4   35.0   41,5   -1.8 
(*) ver definição na Figura 59 

 

Figura 57 - Influência do agregado reciclado e da fibra de aço na tensão de fissuração do concreto 

 

Verifica-se que a porção linear da curva tensão-deformação (Fase I) termina para tensões 

variando entre 39% a 57% da carga de pico, mesmo para o concreto convencional. Esse 

aumento na porção elástica linear pode estar associado à interface melhorada na ligação 

com o agregado, com o uso de superplastificante, e do tipo de agregado, uma vez que este 

índice também aumenta com o teor de agregado reciclado utilizado. Avaliação da 

superfície de ruptura das amostras submetidas ao ensaio de compressão axial e de 

resistência à tração por compressão diametral, é mostrada na Figura 58. Pode-se observar 

que há ruptura de agregados, naturais e reciclados, mostrando assim um padrão de fissuras 

semelhante ao oferecido pelo Tasdemir et al. para os concretos  de alto desempenho. 
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(a) (b) 
Figura 58 – Superfície de ruptura dos concretos reciclados: a) Ensaio de tração por compressão diametral;    
b) Ensaio de compressão axial (FONTE: Acervo do autor) 

 

A principal influência da fibra de aço é a redução da razão de tensão crítica / tensão pico. 

Mangat e Azari (1984) também observaram tais reduções de concreto reforçado com fibras 

de aço. Eles sugerem que o volume inicialmente maior de micro-fissuras no concreto de 

fibra leva a um padrão relativamente elevado de fissuras em cada estágio de carregamento 

em compressão. Conseqüentemente, os níveis de tensão em que a iniciação e propagação 

de fissuras ocorrem, diminui. Este fenômeno também foi verificado por Toledo et al. 

(1997) para argamassa reforçada com fibra de sisal e fibra de côco. 

 

4.3.4 Comportamento pós-pico 

 

O comportamento pós-pico do concreto pode ser observado na Figura 59 
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Figura 59 – Influência do agregado reciclado no comportamento pós-pico 

 

A influência do agregado reciclado sobre o comportamento pós-pico do concreto pode ser 

observado na Figura 59. O índice kt indica que os concretos reciclados sem fibra 

apresentam uma maior fragilidade do que o concreto natural. Isto pode ser atribuído à 

menor resistência do grão reciclado. Além disso, o concreto com agregado reciclado 

apresentou maior resistência à compressão e, muitas vezes, a fragilidade foi proporcional 

ao aumento da resistência do concreto. 

A presença de fibras de aço em uma matriz de concreto muda as características básicas de 

sua curva de tensão-deformação sob compressão estática, Hughes (1977). O efeito 

significativo é observado na parte descendente da curva tensão-deformação com a redução 

da inclinação com incremento de teor de fibras na proporção constante (NATARAJA et 

al., 1999). Este fenômeno é observado na Figura 59 dos concretos naturais e reciclados. 

Com adição de fibras, no entanto, a fragilidade dos concretos reciclados diminuiu até 64% 

e seu comportamento pós-pico é igual ou melhor do que o concreto de fibra natural. A 

presença de fibras descontínuas em concreto reduz a propagação instável da microfissura e 

permiti um comportamento pós-pico mais dúctil como resultado de fissuras 

(SAVASTANO et al., 2009). 
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4.4 TENACIDADE NA FLEXÃO 
 

A influência dos agregados reciclados na curva carga-flecha dos concretos simples e com 

fibras são apresentados na Figura 60. 

 

  
 

a) b) 
Figura 60 - Ensaio carga x deslocamento: a) concreto simples; b) concreto fibroso;   

 

A Figura 60(a) evidencia que os concretos reciclados simples possuem um comportamento 

semelhante ao concreto convencional, enquanto que a Figura 60 (b) mostra que os 

concretos fibrosos apresentam um comportamento semelhante no ramo ascendente da 

curva, porém as diferenças mais pronunciadas são observadas no ramo descendente da 

curva. 

Ao analisar as curvas carga-flecha verifica-se a influência do tipo da matriz conforme 

apresentado nos resultados de resistência à tração na flexão. Para o concreto simples a 

mistura com AGR apresentou redução nos valores de resistência em relação ao concreto de 

referência, enquanto que nos concretos fibrosos o AGR apresentou, juntamente com o 

CAMR e AMGR, valores superiores aos de referência. 

Uma das principais vantagens para se adicionar fibras ao concreto é melhorar a capacidade 

de absorção de energia da matriz. A tenacidade representa a capacidade de deformação do 
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compósito após o surgimento da primeira fissura que aumenta quando se adicionam fibras 

ao concreto. 

A tenacidade pode ser avaliada determinando a área sob a curva carga-flecha, obtida 

através do ensaio dos corpos de prova prismáticos. 

O método utilizado para determinação da tenacidade foi o ASTM C1018. Neste método, 

valores adimensionais são determinados, chamados de Índices de Tenacidade, dados pela 

razão entre a área sob a curva carga-deslocamento vertical até um determinado valor de 

flecha (sempre múltiplo da referente à primeira fissura) e a área sob esta mesma curva até o 

deslocamento correspondente à primeira fissura (δcr). Assume-se que a primeira fissura 

ocorre no ponto onde a curva carga-deslocamento vertical deixa de ser linear. A área sob a 

curva carga-deslocamento vertical representa a energia absorvida para uma dada flecha.  

 

Figura 61 – Curva típica do concreto de referência: Métodos de caracterização da tenacidade à flexão 
(FONTE: ASTM C 1018,1990 e JSCE 1984) 

 

Os índices de tenacidade e de resistência residual dão informações importantes sobre a 

forma da curva carga-deslocamento verticais. O método utilizado para determinação foi o  

proposto pela JSCE, apud Oliveira (2005), onde determina-se a área sob a curva carga-
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deslocamento vertical até o ponto de flecha igual ao vão da viga dividido por 150, Figura 

61. A partir desta área é calculado o fator de tenacidade à flexão ( FT): 

 

?@ = A% & BA?CD �
E �150H Iℎ5  ( 9 ) 

 

Na Tabela 22 e na  Tabela 23 são apresentados os resultados das medidas de tenacidade 

calculados conforme método indicado na Figura 61 e na Equação ( 9 ).  

 

Tabela 22 – Resultados da caracterização da tenacidade nos concretos simples 

Mistura Tn CV FT Fcr/Fcr(REF) CV δcr/(δcrREF) CV 

  (kN.mm) (%) (MPa) (%) (%) 

CREF  2,46 30 0,11 1,00 13 1,00 23 

CAMR  2,85 36 0,12 1,08 11 1,05 16 

CAGR 2,43 12 0,11 0,91 15 1,17 3 

CAMGR  2,98 32 0,13 1,15 12 1,20 13 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 22 observa-se que a variabilidade dos resultados é 

elevada e este fato não permite avaliar a influencia dos agregados reciclados para estas 

misturas. Esta variabilidade elevada é conseqüência das leituras de deslocamento cuja 

ordem de grandeza das deformações do sistema são significativos, considerando os 

pequenos valores de deslocamento vertical dos prismas ensaiados. 

 

Tabela 23 - Resultados da caracterização da tenacidade nos concretos com fibras 

Deflexões (mm)  

Mistura Tn CV FT δcr 3 δcr 5,5 δcr 10,5 δcr 15,5 δcr l/150 

  (kN.mm) (%) (MPa) F/Fref f - CV(%)  

CREF F  65,9 16 2,8 1,00 10 1,00 12 1,00 12 1,00 12 1,00 9 1,00 17 
CAMR F  72,0 23 3,0 1,21 8 1,03 24 1,06 20 1,04 17 0,87 12 0,96 10 

CAGR F  70,0 5 3,0 1,09 4 1,12 13 1,14 10 0,99 8 0,93 12 0,95 13 

CAMGR F 89,1 4 3,8 1,29 4 1,44 5 1,42 8 1,28 11 1,13 9 1,19 4 
Nota: Tn–Tenacidade para  l/150 (ASTM C 1018 (1990); FT - Fator de tenacidade para l/150 ( JSCE (1984));          

δcr - Deformação crítica; CV(%) - Coeficiente de variação.  
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Os resultados de tenacidade também foram submetidos à análise estatística através da 

ANOVA. Os níveis de significância dos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

24, quando as variáveis estudadas são tipo de agregado e teor de fibra. 

Tabela 24 - Resultados da ANOVA em relação à tenacidade  quando analisadas as variáveis agregado e teor 
de fibra 

Fator  GDL  MQ  Fcalculado  F0,05  Significância  
A- AMR  1  256,82 9,452 4,49 S  
B - AGR  1 169,61 6,242 4,49 S  
C - FIBRA  1 30730,80 1131,007 4,49 S  
AB  1  65,05 2,394 4,49 NS  
AC  1  221,16 8,140 4,49 S  
BC  1  166,15 6,115 4,49 S  
ABC  1 61,80 2,275 4,49 NS  
ERRO  16  27,1712    
Nota: GDL – Graus de Liberdade; MQ – Média Quadrada; Fcalculado – Valor calculado de F; F0,05 – Valor 
tabelado de F para o nível de significância de 5%; S – Significativo; NS – Não Significativo  

De acordo com a Tabela 24, pode-se dizer que o fator C é o principal responsável pelas 

alterações de tenacidade, uma vez que apresenta a maior  diferença entre o Fcalculado e o 

F 0,05. 

 

Figura 62 - Efeito da interação dos agregados reciclados e fibras de aço na tenacidade das misturas 

 

A Figura 62 mostra o efeito da interação das variáveis independentes que afeta 

significativamente a tenacidade. Pode-se observar que os concretos simples possuem 

baixos índices de tenacidade enquanto que os concretos com fibras têm o índice de 

tenacidade aumentado substancialmente, evidenciando assim  a influência significativa do 
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efeito isolado das fibras no aumento da tenacidade.  O efeito isolado do AMR, da interação 

AMR/FA, do AGR e da interação AGR/FA também são significativos, porém influência a 

tenacidade em menor proporção. 

Os resultados apresentados na Tabela 22 e na  Tabela 23 indicam que os concretos fibrosos 

apresentaram valores de tenacidade, em média, 26 vezes superior que os concretos simples.  

A composição da matriz tem uma influência significativa nos resultados de tenacidade dos 

concretos analisados, pois o arrancamento das fibras durante o processo de ruptura do 

compósito depende da aderência fibra-matriz.  

Nos concretos fibrosos observa-se que todos os concretos reciclados obtiveram aumento 

nos valores de tenacidade em relação a matriz de referencia, sendo que o menor aumento 

foi de 6% para o CAGR F, enquanto o maior aumento foi de 35% para o CAMGR. 

O utilização de AMGR na matriz com fibras obteve maior desempenho em todos os 

intervalos da curva carga-flecha analisados. Considerando a matriz de referencia, a carga 

Fcr aumentou em cerca de 29%, sendo que o maior aumento de carga (44%) ocorreu no 

trecho delimitada pelo ponto referente a deformação 3δcr, enquanto que a menor ganho de 

F (13%) ocorreu no ponto delimitado pela deformação  15,5 δcr.  

As demais misturas obtiveram valores de tenacidade maiores que a matriz de referência 

porém com redução nos valores de F no trechos da curva com maiores deformações. No 

trecho delimitado pela δcr foram observados aumento de Fcr sendo que o menor ganho 

(9%) foi observado no CAGR F. Nos demais trechos observa-se que as reduções de carga 

(1%) são registradas a partir  do ponto delimitado pela deformação 10,5 δcr. A maior 

redução F (13%)  é observado no trecho delimitado pela 15,5 δcr no CAMR F. 

O aumento significativo da tenacidade do CAMGRF está relacionado a melhoria das 

demais propriedades mecânicas observadas Tabela 14. Contudo, assim como observado no 

item 4.3.4, o melhor desempenho dos concretos fibrosos reciclados pode estar associado a 

melhoria da interface da matriz com o agregado graúdo e as fibras com o uso do  

superplastificante, uma vez que este aumenta com o tipo e o teor de substituição  do 

agregado reciclado.  
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5 AVALIAÇÃO DAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

Na Figura 63 são apresentadas as curvas típicas obtidas no ensaio de flexão das vigas 

armadas de concreto simples e fibroso. No trecho inicial o concreto juntamente com a 

armadura resiste as tensões de tração e a curva apresenta um comportamento linear, a partir 

de um determinado ponto a curva muda de inclinação devido ao limite de resistência à 

tração do concreto ser alcançado, admitindo assim que  todo o esforço de tração é resistido 

pelo aço, situação esta chamada de estádio I. No trecho seguinte a curva apresenta uma não 

linearidade que proveniente da propagação das fissuras até um instante que a curva 

converge para a horizontalidade devido o limite de escoamento do aço ter sido atingido o 

que representa um comportamento típico do estádio II puro, e por fim o trecho em que em 

que o concreto começa a se deformar com sob a ação de pequenas variações de cargas o 

que culminaria com o colapso da estrutura caso o ensaio tivesse prosseguimento. 

 

  

 

a) b) 

Figura 63 – Curva experimental carga x deslocamento das vigas de concreto armado: a) concreto simples; 
b) concreto fibroso 

 

A partir das curvas experimentais foram obtidos os valores de carga crítica, correspondente 

à primeira fissura, e carga de escoamento, correspondente ao escoamento da armadura, 
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bem como seus devidos deslocamentos verticais. Seguindo a metodologia adotada por 

Ashour (2000), a carga crítica Fcr, foi obtida no ponto em que a inclinação inicial da curva 

desvia da linearidade, e a carga de escoamento Fy foi obtida no ponto em que a curva 

atinge um patamar horizontal, como mostra a Figura 64. 

 

 

Figura 64 – Curva típica carga-deformação: Pontos utilizados para determinação da rigidez (FONTE: 
Criação do autor) 

 

 A partir desses valores, foram calculados o momento critico e o momento de escoamento 

utilizando as Equações (10) e (11), respectivamente. 

��� = ?��2 & 
(10) 

 

�K = ?K2 & 
(11) 

 

Onde a é a distância entre o ponto de aplicação da carga e o apoio. 
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A partir das rigidezes à flexão das vigas, no Estádio I e no Estádio II, obtidas 

experimentalmente na curva carga-deslocamento, foram calculadas as rigidezes 

equivalentes para o momento atuante igual ao de escoamento. Para isso utilizou-se a 

Equação (12) proposta pela NBR 6118 (ABNT, 2004).  

(��)34 = L���KMN (��)� + O1 − L���KMNP (��)�� 
(12) 

 

Os resultados experimentais e teóricos estão apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Resultados das propriedades mecânicas dos concretos armados convencional e fibroso 
(coeficiente de variação, em %, entre parêntesis) 

Misturas 

Experimental Teórico 
Fcr Fy Mcr My (E.I)eq 

(kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN.m2) 

REF 25,2(4) 159,4(3) 2,50 15,9 182,84  
AMR 25,3(2) 180,8(3) 2,51 18,1 241,26  
AGR 22,8(4) 166,6(4) 2,26 16,7 179,11  

AMGR 30,3(8) 175,2(5) 3,01 17,5 226,24  
REF F 27,3 (5) 168,7 (1) 2,7 16,9 197,49  
AMR F 28,0 (6) 192,2 (2) 2,8 19,2 245,53  
AGR F 24,7(2) 183,9(1) 2,5 18,4 233,58  

AMGR F 31,5(3) 183,2(2) 3,1 18,3 255,30  
 

5.1 ANALISE DE RESISTÊNCIA E RIGIDEZ 

5.1.1 Influência do agregado reciclado 

 

A partir da análise das curvas carga-deflexão da Figura 63 e dos resultados indicados na 

Tabela 25 verifica-se que o comportamento das vigas de concreto armado simples foi 

afetado pela introdução do agregado reciclado. 

Apesar do momento critico Mcr não ser afetado pela introdução do agregado miúdo isolado 

(mistura AMR) verifica-se uma redução de 9% para o concreto AGR e um aumento de 

20% com a introdução conjunta dos dois agregados (mistura AMGR). Esse comportamento 

foi similar ao encontrado para a resistência a tração na flexão e acompanha o 

comportamento a compressão.  
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Maruyama et al. (2004)  avaliando vigas de concreto armado  contendo agregado reciclado 

de concreto encontraram redução no valores Mcr, quando 100% de substituição foi 

utilizado. Para substituição de agregado graúdo a  redução foi de 19% e para a substituição 

total dos agregados a redução foi de 28% . E importante ressaltar que os autores 

verificaram redução da resistência a compressão concreto reciclado em relação ao de 

referência, o que era esperado devido ao alto teor de substituição utilizado.  

Para o momento de escoamento My todos os concretos reciclado obtiveram valores 

maiores que o de referência, aumentando de 4%, para o AGR, até 13% para o CAMR. 

Esta mesma tendência de aumento nos valores de My foi observada por Maruyama et al. 

(2004) . Para substituição do agregado graúdo o aumento encontrado foi de 8% e para a 

substituição do agregado graúdo e agregado miúdo o aumento observado foi de 3%. ,  

Na rigidez a flexão foi observada uma redução de 2% nos CAGR e aumentos de 24% e 

32% para os concretos com AMGR e AMR, respectivamente. 

 

Figura 65 – Influência do agregado reciclado sobre as propriedades mecânicas das vigas de concreto 
armado 
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5.1.2 Influência das fibras 

 

Para os concretos fibrosos, verifica-se uma manutenção ou aumento das propriedades com 

relação ao concreto sem fibra, como mostra a Figura 66. 

Avaliando o momento crítico Mcr, o melhor desempenho da fibra foi sobre o concreto com 

AMR que apresentou um aumento de 12% com relação a matriz. Para o momento de 

escoamento e rigidez equivalente o efeito da fibra foi mais preponderante sobre a mistura 

AGR, com aumento de 10% e 31%, respectivamente. 

 

 

Figura 66 – Propriedade relativa dos concretos fibrosos com relação ao concreto sem fibra 
 

Avaliando o efeito do agregado reciclado nas vigas com fibras de aço, verifica-se que 

houve apenas redução de momento critico para a mistura AGRF, com relação a matriz de 

concreto fibroso (REF F). Para as demais misturas e propriedades (momento de 

escoamento e rigidez equivalente), verifica-se que a introdução do agregado reciclado no 

concreto com fibras tem melhor efeito que quando se utiliza o agregado reciclado no 

concreto simples, como mostra a Figura 67. Isto indica uma interação positiva entre o 

agregado reciclado e as fibras de aço. De fato, a avaliação estatística para a resistência a 

compressão e resistência a tração na flexão indicaram que a interação entre estes fatores foi 

estatisticamente significante. 
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Figura 67 – Influência do agregado reciclado sobre o concreto fibroso 
 

5.2 MODO DE FISSURAÇÃO 
 

As vigas analisadas experimentalmente foram projetadas para que a armadura entrasse em 

escoamento da antes da ruptura do concreto na parte comprimida. Com isso, como pode ser 

visto na Figura 68, verifica-se uma múltipla fissuração na parte inferior das mesmas 

quando do surgimento do patamar de escoamento, a partir do qual o ensaio foi 

interrompido. 

Além da influência sobre as propriedades mecânicas das vigas, verifica-se que o agregado 

reciclado e as fibras afetam também a forma de fissuração das vigas de concreto armado, 

como mostra a Figura 69. De fato, a quantidade de fissuras e o espaçamento entre elas 

estão diretamente associados a aderência entre o aço e o concreto que, por sua vez, 

dependem da resistência mecânica do concreto. Na Tabela 25 são apresentados os valores 

médios de espaçamento e quantidade de fissuras obtidas experimentalmente para cada tipo 

de viga. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 68 – Fissuração da viga: a) ensaio; b) mapa de fissuração (FONTE: Acervo do autor) 
 

 

 

Figura 69- Mapa de fissuração das vigas estudadas 
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Tabela 26 - Valores obtidos para quantidade e espaçamento de fissuras e coeficiente de aderência. 

Misturas 
Quantidade de fissuras Espaçamento 

Coeficiente de 
aderência 

 
(mm) Kb 

Concreto simples  
REF 7 65 1,00 
AMR 8 66 0,99  
AGR 10 59 0,94  

AMGR 11 53 1,29  
Concreto fibroso  

REF F 14 46 1,00 
AMR F 9 59 0,92  
AGR F 11 53 0,99  

AMGR F 14 44 1,49  
 

Ao avaliar os concretos simples observa-se que o número de fissuras aumenta com o tipo e 

o teor de substituição. O CREF apresentou em média 7 fissuras enquanto que o AMGR 

apresentou, em média, 11 fissuras. Observa-se também que o espaçamento de fissuras 

reduziu com a utilização do agregado reciclado, fato já observado por Maruyama et al. 

(2004) ao analisar vigas de concreto armado reciclado com agregados de concreto. 

Avaliando o concreto fibroso, com relação ao concreto simples, verifica-se que a presença 

das fibras resulta em aumento da quantidade de fissuras e em redução do espaçamento 

entre as mesmas para todas as misturas. Isto também foi observado por Lopes (2005) que 

associou este comportamento à melhoria da distribuição de tensões na região tracionada da 

viga. 

No ensaio de flexão, as fissuras são produzidas pelo deslizamento do concreto com relação 

ao aço e o espaçamento das fissuras depende da força que é transmitida do aço para o 

concreto e das características de aderência aço-concreto. Para avaliar o espaçamento entre 

fissuras o CEB (1983) estabeleceu a seguinte Equação (13): 

 

# = 0,125 ,��,Q�
∅S 

(13) 

 

onde fct é a resistência a tração do concreto, fbm é tensão média de aderência na região entre 

fissuras, Ø é o diâmetro da barra e ρ a taxa de armadura da região tracionada da viga. 

Considerando que as vigas estudadas têm a mesma armadura, o efeito do agregado 
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reciclado sobre a tensão de aderência, com relação ao concreto de referência, pode ser dado 

pelo coeficiente Kb, dado pela Equação (14): 

 

TQU ,Q�73���V�WX
,Q�7YZ = ,�´Z73���V�WX

,�´Z7YZ
#7YZ

#73���V�WX 
(14) 

 

onde ft´F é a resistência a tração na flexão apresentada na Tabela 14, e utilizada em 

substituição a resistência a tração direta, e s é o espaçamento de fissuras apresentado na 

Tabela 25. 

Os resultados para Kb apresentados na Tabela 26 demonstram que a adição do agregado 

reciclado miúdo ou graúdo, isoladamente, reduz a aderência entre o aço e o concreto em 

até 6%. Essa pequena redução de aderência foi verificada por Reis (2009), que obteve 

valores da ordem de 5% para adição de 25% de agregado miúdo reciclado. Com a adição 

conjunta dos dois tipos de agregado, no entanto, verifica-se um aumento em até 49% na 

aderência, com relação ao concreto com agregados naturais. Esta mistura apresentou 

melhores resistências a tração e compressão, o que pode ter influenciado na resistência de 

aderência aço-concreto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho avaliou a influência da introdução de agregado miúdo e graúdo 

reciclado e de fibras de aço sobre as propriedades mecânicas do concreto e sobre o 

comportamento mecânico de vigas de concreto armado. 

A avaliação das propriedades das vigas, a partir de ensaio de compressão direta, tração por 

compressão diametral e flexão permitiu chegar às seguintes conclusões: 

• O uso do agregado reciclado em substituição ao natural aumenta em até 50% a 

resistência a compressão, mas não afeta de forma significante o módulo de 

deformação e o coeficiente de Poisson 

• Comparado com o concreto natural, o concreto reciclado apresenta um 

comportamento tensão deformação na compressão mais frágil, notadamente no 

ramo pós-fissuração; 

• A adição de fibras de aço muda o comportamento tensão-deformação do concreto 

na compressão, tanto dos concretos naturais quanto reciclados. Os estágios de 

fissuração são alterados o que resulta em um material mais dúctil principalmente 

nos concretos reciclados; 

• A influência do agregado reciclado no ensaio tração por compressão diametral para 

os concretos simples indica que apenas a misturas AMGR, com ambos os 

agregados, apresentam ganho de resistência. Com a introdução de fibras de aço, 

verifica-se um aumento de resistência, com relação às matrizes, e uma influência 

mais positiva do agregado reciclado, com aumento de 2% a 13%; 

• Para os ensaio de ft’T a influencia do agregado reciclado nos concretos simples foi 

negativa para os concretos com AGR e positiva para os concretos com AMGR, 

onde os valores obtidos variaram de 14% até 5%. Para os concretos fibrosos a 

influencia foi positiva para todas as misturas, sendo que os valores obtidos 

variaram de15% a 42%. 
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A avaliação da tenacidade permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

• Os resultados de tenacidade na flexão indicam que os concretos fibrosos 

apresentaram valores de tenacidade, em média, 26 vezes superior que os concretos 

simples. 

• A composição da matriz tem uma influência significativa nos resultados de 

tenacidade dos concretos analisados, pois o arrancamento das fibras durante o 

processo de ruptura do compósito depende da aderência  fibra-matriz. 

• Nos concretos fibrosos observa-se que todos os concretos reciclados obtiveram 

aumento nos valores de tenacidade em relação a matriz de referência. Porém, a 

utilização de AMGR na matriz com fibras obteve  maior desempenho  em todos os 

intervalos da curva carga-flecha analisados. 

• O aumento significativo da tenacidade do CAMGRF está relacionado à melhoria 

das demais propriedades mecânicas. Contudo, o melhor desempenho dos concreto 

fibrosos reciclados pode estar associado a melhoria da interface da matriz com o 

agregado graúdo e as fibras com o uso do superplastificante, uma vez que este 

aumenta com o tipo e o teor de substituição do agregado reciclado. 

 

A avaliação das vigas com concreto simples permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

• Avaliando o momento crítico, que corresponde ao início da fissuração das vigas, e 

a rigidez equivalente verifica-se que a presença do agregado miúdo reciclado 

resultou em aumento dessa propriedade quando utilizado isoladamente, ou em 

conjunto com o agregado graúdo reciclado. A utilização do AGR resultou em 

redução do momento crítico. 

• Para o momento de escoamento My todos os concretos reciclado obtiveram valores 

maiores que o de referência, aumentando em até 13% para o CAMR. 
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A avaliação das vigas com concreto fibroso permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

• Avaliando a influência da fibra sobre os comportamento das vigas produzidas com 

concreto simples, convencional ou reciclado, verificou-se que para os concretos há 

um aumento de todas as propriedades avaliadas. 

• Avaliando o efeito do agregado reciclado nas vigas com fibras de aço, verifica-se 

que houve apenas redução de momento critico para a mistura AGRF, com relação a 

matriz de concreto fibroso (REF F). Para as demais misturas e propriedades 

(momento de escoamento e rigidez equivalente), verifica-se que a introdução do 

agregado reciclado no concreto com fibras tem melhor efeito que quando se utiliza 

o agregado reciclado no concreto simples. 

 

A avaliação da fissuração permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

Ao avaliar os concretos simples observa-se que o número de fissuras aumenta com o tipo e 

o teor de substituição. O CREF apresentou em média 7 fissuras, enquanto que o AMGR 

apresentou, em média, 11 fissuras. Observa-se também que o espaçamento de fissuras 

reduziu com a utilização do agregado reciclado 

Os resultados para Kb apresentados na tabela 26 demonstram que a adição do agregado 

reciclado miúdo ou graúdo, isoladamente, reduz a aderência entre o aço e o concreto em 

até 6%. Essa pequena redução de aderência foi verificada por Reis (2009) que obteve 

valores da ordem de 5% para adição de 25% de agregado miúdo reciclado. Com a adição 

conjunta dos dois tipos de agregado, no entanto, verifica-se um aumento em até 49% na 

aderência, com relação ao concreto com agregados naturais. Esta mistura apresentou 

melhores resistências a tração e compressão, o que pode ter influenciado na resistência de 

aderência aço-concreto. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Verificar o comportamento de vigas de concreto armado reciclado sob cargas de longa 

duração; 

Avaliar o comportamento  das vigas de concreto armado reciclado  sob  cisalhamento; 

Verificar a influência da taxa de armadura sobre o comportamento das vigas esbeltas de 

concreto armado reciclado;  

Avaliar  a influência da substituição dos agregados naturais por agregados de RCD sobre a 

durabilidade dos concretos reciclados; 

Estabelecer modelos de predição de comportamento estrutural de vigas de concreto armado 

reciclado. 
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ANEXOS 

  



 MC Construction Chemicals Brasil Industria e Comercio Ltda                                              147  

 Rua Henry Martin, 235 – Bairro Tijuco Preto 
 Cep: 06730-000 - Vargem Grande Paulista / SP - Tel: (55) (11) 4159-3050

 www.mc-bauchemie.com.br  – e-mail: info@mc-bauchemie.com.br

CLIENTE

PRODUTO LOTE 53

TIPO

FABRICAÇÃO VALIDADE 25/03/2011

CERTIFICADO DE ANÁLISE

MURAPLAST FK 25 ( GRANEL )

UNIV EST DE FEIRA DE SANTANA

Aditivo superplastificante de pega normal

25/03/2010

RESULTADO

1,21

7,4

40,9%

FORMA

ARMAZENAGEM Armazenar nas embalagens originais protegidas do contato direto do sol e da chuva. 

CERTIFICADO Certificamos que os produtos mencionados acima foram fabricados com um alto
padrão de controle e tiveram sua qualidade testada e aprovada, conforme NBR 11768.

1) Este Certificado foi emitido eletronicamente pela Garantia de Qualidade e é válido sem asssinatura.

2) Todas as informações contidas neste certificado são baseadas em pesquisas de laboratório e são
realizadas através de metodologias de testes reconhecidas através de normas nacionais e internacionais
Porém todos os produtos devem ser testados e ajustados para as condições de uso específicas
de cada projeto. Apesar de todos os produtos MC serem submetidos a rígidos testes de qualidade,
nenhuma garantia específica pode ser dada, porque os resultados não dependem só da qualidade 
do produto, mas também de outros fatores além do nosso controle. Estamos à disposição para
esclarecimentos relativos a aplicação ou desempenho dos produtos ressalvando que as  recomendações
verbais diferentes das instruções contidas em nossas fichas técnicas, não são válidas sem a confirmação 
por escrito da MC-Bauchemie. Todas as transações estarão sujeitas aos nossos termos e condições 
de venda, entrega e serviço.

MARROM

COMPLEMENTO

CARACTERÍSTICAS

LÍQUIDA COR

38,0 à 42,0% NBR 10908

NBR 10908

NBR 10908pH

ESPECIFICAÇÃO

7,0 à 9,0

1,19 à 1,23 g/cm³DENSIDADE

TEOR DE SOLIDOS

NORMAS

Thais Alves de Souza  (CRQIV – 04463734)



Sample  : Cim Jodilsom                                                                   148
Operator: Samantha
Comment : 08/11/2010
Group   : po_vacuo
Date    : 2010-11-08 15:30:35
 
 
Measurement Condition
------------------------------------------------------------------------------------
Instrument: EDX-720   Atmosphere: Vac.   Collimator: 10(mm)   Spin: Off
------------------------------------------------------------------------------------
Analyte               TG kV   uA      FI   Acq.(keV) Anal.(keV)  Time(sec)    DT(%)
------------------------------------------------------------------------------------
Ti-U                  Rh 50   39-Auto ----  0 - 40   0.00-40.00  Live- 100    39
Na-Sc                 Rh 15  184-Auto ----  0 - 20   0.00- 4.40  Live- 100    40
 
 
Qualitative Result
------------------------------------------------------------------------------------
Element: Al, Si, Ca, S , Rh, K , Ti, V , Mn, Fe, Zn, Sr, Zr, Mo, Mg
 
 
Peak List
------------------------------------------------------------------------------------
Channel               Line         keV    Net Int.(cps/uA)
------------------------------------------------------------------------------------
Ti-U                  AlKa         1.44    0.2661       
                      SiKa         1.72    5.5332       
                      CaKaESC      1.92    1.8432       
                      S Ka         2.28    7.8305       
                      RhLa         2.68    3.9247       
                      ----         2.82    4.0735       
                      K Ka         3.30    4.6510       
                      K Kb         3.58    0.9295       
                      CaKa         3.68  215.6097       
                      CaKb         4.00   32.5722       
                      TiKa         4.50    0.5982     QF
                      TiKb         4.94    0.0837       
                      V Ka         4.94    0.0886     QF
                      MnKa         5.90    0.3051     QF
                      FeKa         6.40   33.5262     QF
                      MnKb         6.50    0.0458       
                      FeKb         7.06    5.2187       
                      CaKaSUM      7.40    0.8267       
                      ----         8.06    0.9499       
                      ZnKa         8.64    0.4091     QF
                      Ca  SUM     10.12    0.3305       
                      SrKa        14.16    9.4035     QF
                      SrKb        15.82    1.8201       
                      ZrKa        15.82    1.2107     QF
                      MoKa        17.50    0.6125     QF
                      RhKaC       19.22    8.4519       
                      RhKa        20.20   14.6963       
                      RhKbC       21.44    1.9257       
                      RhKb        22.76    2.6967       
------------------------------------------------------------------------------------
Na-Sc                 S KaESC      0.56    0.0502       
                      MgKa         1.25    0.0262     QF
                      AlKa         1.48    0.1659     QF
                      SiKa         1.73    3.1336     QF
                      CaKaESC      1.93    0.7096       
                      S Ka         2.30    5.0016     QF
                      RhLa         2.69    2.7354       
                      ----         2.83    1.9166       
                      K Ka         3.32    1.4760     QF
                      K Kb         3.59    0.2250       
                      CaKa         3.69   82.1715     QF
                      CaKb         4.01   11.5600       
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Quantitative Result
------------------------------------------------------------------------------------
Analyte                 Result          (Std.Dev.) Proc.-Calc. Line   Int.(cps/uA)
------------------------------------------------------------------------------------



====[No. 1 Layer]====< Layer1               >====================================          149
                         6.000 um         (------) Fix         -------- --------
C10H8O4                100.000 %          (------) Fix         -------- --------
====[No. 2 Layer]====< Base                 >====================================
CaO                     66.431 %          ( 0.054) Quan-FP     CaKa      82.1715
SiO2                    15.503 %          ( 0.068) Quan-FP     SiKa       3.1336
SO3                      5.660 %          ( 0.020) Quan-FP     S Ka       5.0016
Al2O3                    4.023 %          ( 0.100) Quan-FP     AlKa       0.1659
Fe2O3                    3.705 %          ( 0.010) Quan-FP     FeKa      33.5262
MgO                      3.061 %          ( 0.253) Quan-FP     MgKa       0.0262
K2O                      1.074 %          ( 0.008) Quan-FP     K Ka       1.4760
TiO2                     0.256 %          ( 0.008) Quan-FP     TiKa       0.5982
SrO                      0.166 %          ( 0.001) Quan-FP     SrKa       9.4035
MnO                      0.041 %          ( 0.002) Quan-FP     MnKa       0.3051
V2O5                     0.029 %          ( 0.005) Quan-FP     V Ka       0.0886
ZrO2                     0.021 %          ( 0.001) Quan-FP     ZrKa       1.2107
ZnO                      0.019 %          ( 0.001) Quan-FP     ZnKa       0.4091
MoO3                     0.010 %          ( 0.001) Quan-FP     MoKa       0.6125
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APÊNDICE 1 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 
UTILIZADOS 
Tabela 27 - Propriedades dos agregados miúdos naturais e reciclados 

Análise Granulométrica NBR NM 248 (ABNT,2003) 

Abertura da Peneira (mm) 
AMN AMR 

%RI %RA %RI %RA 
4,8  0 0 0 0 
2,4  3 3 12 12 
1,2  9 12 15 27 
0,6  27 39 20 47 
0,3  43 82 20 67 

0,15  16 98 15 82 
 <0,15 2 100 18 100 

Caracterização do agregado 

Resultados obtidos NBR 
7211 

(ABNT, 
2005) 

NBR 
15116 

(ABNT, 
2004) 

AMN AMR 

Dimensão máxima característica (mm) - NBR NM 248 
(ABNT, 2003f) 

2,40 4,80   

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003f) 2,32 2,34   

Massa específica 
(g/cm3) 

NBR NM 52 
(ABNT, 2003c) 

Aparente 2,49 2,16   
S.S.S. 2,51 2,27   

Agregado Seco 2,54 2,44   
Leite (2001) - 2,62   

Absorção de água (%) - NBR NM 30 (ABNT, 2001b) 0,76 -   
Absorção de água (%) - Leite (2001) - 13,32  ≤17 

Massa unitária (kg/dm3) - NBR 7251 (ABNT, 1982) 1,45 1,33   
Material pulverulento (%) - NBR NM 46 (ABNT, 2003b) - 8,6 ≤ 5 < 20 

Impurezas orgânicas - NBR NM 49 (ABNT,2001d) Mais clara Mais clara Mais clara  
Compressão e vibração  De Larrard (1999) / Silva (2004) 0,688 0,573   
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Tabela 28 - Propriedades dos agregados graúdos naturais e reciclados 

Análise Granulométrica NBR NM 248 (ABNT,2003) 

Abertura da Peneira (mm) AGN AGR 
%RI %RA %RI %RA 

 25 0 0 0 0 
19  17 17 0 0 

 12,5 79 96 42 42 
9,5  4 100 21 63 

 6,3 0 100 16 79 
4,8  0 100 12 91 

 <4,8 0 100 9 100 

Caracterização do Agregado 

Resultados obtidos NBR 
7211 

(ABNT, 
2005) 

NBR 
15116 

(ABNT, 
2004) 

AGN AGR 

Dimensão máxima  característica (mm) - NBR NM 248 
(ABNT, 2003f) 

25,0 19,00 - - 

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 2003f) 7,16 6,54 - - 

Massa específica (g/cm³) 
NBR NM 53  

(ABNT, 2003d) 

Aparente 2,81 2,28 - - 
S.S.S. 2,79 2,05 - - 

Agregado Seco 2,78 1,87 - - 
Leite (2001) - 2,50 - - 

Absorção de água (%) -  NBR NM 53 (ABNT, 2003d) 0,35 - - - 
Absorção de água (%) - Leite (2001) - 6,59 - ≤12 

Massa unitária (kg/dm³) - NBR 7251 (ABNT, 1982) 1,49 1,12 - - 
Material pulverulento (%) - NBR NM 46 (ABNT, 2003b) 0,67 2,21 < 1 ≤10 

Índice de forma – NBR 7809 (ABNT, 2006) 2,79 2,31 ≤ 3 - 
Abrasão Los Angeles (%) -  NBR NM 51 (ABNT, 2001e) 13,98 59,27 ≤ 50 - 
Compressão e vibração  De Larrard (1999) / Silva (2004) 0,554    
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Tabela 29 - Absorção de água do agregado miúdo de RCD 

Amostra 1 2 
Data do Ensaio  23/09/2010 24/09/2010 

massa (g) 

Amostra Seca Inicial 800,00 800,00 
Dispositivo (Peneira+Suporte) 1735,1 1735,1 
Dispositivo+AMR 2535,1 2535,1 
(Dispositivo+AMR) Submerso 1653,5 1654,6 
Amostra Seca Final 779,70 783,80 

Perdas (%) 2,54 2,03 

amostra 1 2 1 2 1 2 1 2 

tempo 
(min) 

massa (g) absorção (%)  

Submersa sêca média 

0,1 2091,3 2075,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 2137,1 2138,4 10,46 15,05 5,87 8,08 8,17 11,56 
5 2148,1 2145,1 12,97 16,65 7,28 8,93 10,13 12,79 
10 2149,9 2149,6 13,39 17,72 7,52 9,50 10,45 13,61 
15 2152,7 2154,5 14,02 18,88 7,87 10,13 10,95 14,51 
20 2155,0 2156,1 14,55 19,26 8,17 10,33 11,36 14,80 
25 2156,8 2157,7 14,96 19,64 8,40 10,54 11,68 15,09 
30 2157,3 2159,1 15,08 19,98 8,46 10,72 11,77 15,35 
40 2158,0 2160,5 15,24 20,31 8,55 10,90 11,89 15,60 
50 2158,3 2161,6 15,30 20,57 8,59 11,04 11,95 15,80 
60 2158,3 2160,9 15,30 20,40 8,59 10,95 11,95 15,68 
75 2157,4 2160,4 15,10 20,29 8,48 10,88 11,79 15,58 
90 2157,1 2159,6 15,03 20,10 8,44 10,78 11,73 15,44 
105 2156,1 2160,4 14,80 20,29 8,31 10,88 11,56 15,58 
120 2155,8 2159,9 14,73 20,17 8,27 10,82 11,50 15,49 
180 2156,0 2159,5 14,78 20,07 8,30 10,77 11,54 15,42 
360 2156,2 2159,8 14,82 20,14 8,32 10,81 11,57 15,47 
540 2155,4 2159,0 14,64 19,95 8,22 10,70 11,43 15,33 

1440 2155,5 2158,3 14,66 19,79 8,23 10,61 11,45 15,20 

Absorção Média (%)  13,32 
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Tabela 30 – Absorção de água do agregado graúdo de RCD 

Amostra 1 2 
Data do Ensaio 01/09/2010  3/09/2010 

massa (g) 

Amostra Seca Inicial 1000,00 1000,1 
Dispositivo (Peneira+Suporte) 1175,59 1175,59 
Dispositivo+AGR 2175,59 2175,52 
(Dispositivo+AGR )Submerso 1113,13 1113,13 
Amostra Seca Final 996,58 994,95 

Perdas (%) 0,34 0,51 

amostra 1 2 1 2 1 2 1 2 

tempo 
(min) 

massa (g) absorção (%)  

Submersa sêca média 
0,1 1660,70 1660,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 1666,23 1669,89 1,01 1,70 0,55 0,94 0,78 1,32 
5 1685,23 1690,71 4,48 5,51 2,46 3,03 3,47 4,27 
10 1690,22 1693,17 5,39 5,95 2,96 3,28 4,18 4,62 
15 1690,75 1694,46 5,49 6,19 3,02 3,41 4,25 4,80 
20 1693,23 1694,88 5,94 6,27 3,26 3,45 4,60 4,86 
25 1694,16 1695,52 6,11 6,38 3,36 3,51 4,73 4,95 
30 1694,94 1696,21 6,25 6,51 3,44 3,58 4,84 5,05 
40 1695,22 1696,59 6,30 6,58 3,46 3,62 4,88 5,10 
50 1695,77 1697,32 6,40 6,71 3,52 3,69 4,96 5,20 
60 1695,97 1697,32 6,44 6,71 3,54 3,69 4,99 5,20 
75 1697,24 1697,79 6,67 6,80 3,67 3,74 5,17 5,27 
90 1697,38 1697,62 6,70 6,77 3,68 3,72 5,19 5,25 
105 1697,45 1698,12 6,71 6,86 3,69 3,77 5,20 5,32 
120 1697,46 1698,28 6,71 6,89 3,69 3,79 5,20 5,34 
180 1698,09 1699,36 6,83 7,09 3,75 3,90 5,29 5,49 
360 1699,74 1700,66 7,13 7,32 3,92 4,03 5,52 5,68 
540 1701,71 1701,56 7,49 7,49 4,12 4,12 5,80 5,80 
1440 1707,06 1707,35 8,47 8,55 4,65 4,70 6,56 6,62 

Absorção Média (%) 
 

6,59 
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APÊNDICE 2 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS 

REALIZADOS NO CONCRETO ESTUDADO 

Tabela 31 – Resultados dos ensaios das propriedades mecânicas dos concretos simples e dos concretos 
fibrosos 

Mistura fC ft’D ft’F σpico εa  E  υ 

 
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (µε) (GPa)  

 
Concreto simples 

REF 
39,94 35,85 3,43 - 31,04 1962,3 30,02 0,138 
36,38 39,03 3,22 3,93 29,96 1617,4 31,94 0,176 
38,31 36,77 2,99 3,86 28,79 1841,2 31,30 0,161 

AMR 
39,82 36,86 3,02 3,70 35,14 1777,6 32,15 0,228 
41,16 41,65 2,90 3,59 - - - - 
40,40 29,25* 3,92 4,46 33,14 1870,7 29,88 0,127 

AGR 
24,70* 38,83 3,06 3,65 34,26 1724,2 32,90 0,156 
33,83 35,83 2,91 3,02 30,88 1765,4 31,30 0,160 
33,84 37,23 3,54 2,66* - - - - 

AMGR 
37,12 36,72 3,47 3,73 39,85 2127,1 29,47 0,166 
38,15 36,88 3,86 2,45* 36,74 2017,2 29,90 0,189 

32,97* 37,67 3,26 4,45 36,54 2294,9 28,24 0,136 

 
Concreto fibroso 

REF F 
37,17 38,13 4,44 3,90 34,28 3672,8 31,26 0,189 
35,51 38,91 3,70 3,95 34,33 2478,0 31,66 0,192 
35,26 36,15 3,72 - 34,31 2441,4 29,82 0,186 

AMR F 
41,90 44,10 4,44 4,84 40,12 3772,0 32,25 0,175 
37,92 40,73 3,69 3,36* 40,85 2653,5 28,15 0,172 
39,22 39,05 3,60 4,42 - - - - 

AGR F 
34,87 36,76 4,45 4,26 37,48 2737,4 27,03 0,209 
36,59 37,80 3,75 4,67 36,86 2450,6 28,78 0,190 
38,87 38,50 3,41 4,54 36,26 2340,7 24,65 - 

AMGR F 
40,20 44,21 4,48 5,61 43,71 2401,7 30,65 0,164 
43,93 41,50 4,73 5,55 - - - - 
41,96 44,48 4,24 5,56 39,31 2195,7 33,50 0,202 

Nota:  

* - valores descartados no cálculo das médias para reduzir a dispersão 

 fc - resistência à compressão axial obtido com controle de carga; ft’D - resistência a tração por 
compressão diametral; ft’F - resistência a tração na flexão; σpico - tensão de pico obtido com controle de 
deslocamento; εa - deformação axial na tensão de pico; E - módulo de deformação; υ − coeficiente de 
Poisson   
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APÊNDICE 3-  RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FLEXÃO REALIZADOS NO 
CONCRETO ARMADO 

 

Tabela 32 - Resultados dos ensaios de flexão das vigas de concreto simples e concreto fibroso reforçadas 
com barras de aço 

Mistura Viga Fcr δ cr  Fy δ y  Mcr My (E.I)eq 

 
 (kN) (mm) (kN) (mm) (kN*m) (kN*m) (kN.m2) 

 
 Experimental Teórico 

Concreto simples 

REF 
V1 24,3 0,17 165,2 2,83 2,4 16,5 203,1 
V2 26,2 0,20 155,0 3,14 2,6 15,5 167,9 
V3 25,0 0,18 158,1 3,12 2,5 15,8 173,5 

AMR 
V1 25,0 0,22 177,0 2,57 2,5 17,7 247,74 
V2 25,6 0,21 184,6 2,82 2,6 18,4 233,52 
V3 - - - - - - - 

AGR 
V1 23,4 0,15 162,2 3.30 2,3 16,2 168,9 
V2 22,2 0,13 171,0 3,18 2,2 17,1 187,0 
V3 - - - - - - - 

AMGR 
V1 32,9 0,23 177,3 2,88 3,3 17,7 208,9 
V2 28,4 0,20 165,6 2,63 2,8 16,6 216,4 
V3 29,6 0,23 182,8 2,59 3,0 18,3 248,9 

Concreto fibroso 

REF F 
V1 27,3 0,23 167,0 3,04 2,7 16,7 190,6 
V2 28,7 0,19 171,0 2,92 2,9 17,1 199,8 
V3 26,0 0,23 168,0 2,97 2,6 16,8 198,7 

AMR F 
V1 29,9 0,21 196,5 2,90 3,0 19,6 237,4 
V2 26,8 0,20 191,0 2,73 2,7 19,1 248,8 
V3 27,4 0,21 189,0 2,71 2,7 18,9 247,8 

AGR F 
V1 25,2 0,14 184,9 2,65 2,5 18,5 243,9 
V2 24,8 0,16 183,9 2,80 2,5 18,4 230,1 
V3 24,0 0,17 182,9 2,89 2,4 18,3 223,9 

AMGR F 
V1 - - - - - - - 
V2 30,9 0,22 185,9 2,5 3,1 18,6 260,6 
V3 32,1 0,23 180,4 2,5 3,2 18,0 247,2 

Nota: 

Fcr – Carga critica; δcr - deslocamento crítico; Mcr – momento crítico; Fy – carga de escoamento; δy - 
deslocamento de escoamento; My – momento de escoamento; (E.I)eq – Rigidez equivalente. 

 

 



157 

 

 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 70- Curva forçax flecha obtidos através de ensaio de flexão a quatro pontos. Concreto simples com 
barras de diâmetro 12,5mm: a) 0%;  b) 25%AMR; c) 25%AGR; e) 25%AMGR. 
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a) b) 

 

 

c) d) 

Figura 71- Curva força x flecha obtidos através de ensaio de flexão a quatro pontos. Concreto fibroso com 
barras de diâmetro 12,5mm: a) 0%;  b) 25%AMR; c) 25%AGR; e) 25%AMGR. 

 (*) Dados inexistente devida a falhas na aquisição de dados 
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Figura 72 – Mapa de fissuração das vigas de concreto armado estudadas 
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