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ESTUDO DE DOSAGEM DE CONCRETOS COM AGREGADOS MIÚDOS DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO USANDO UMA ADAPTAÇÃO 
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O uso do agregado miúdo reciclado (AMR) na produção de concretos apresenta-se 

como uma boa alternativa para redução dos impactos ambientais ocasionados pela 

grande geração de RCD nas obras em todo o mundo. Assim, o objetivo dessa pesquisa 

foi desenvolver um estudo de dosagem de concretos com AMR, realizando uma 

adaptação ao método de dosagem do IPT/EPUSP. As proporções de AMR utilizadas na 

produção dos concretos foram de 20 e 40%. A trabalhabilidade foi analisada para dois 

níveis de espalhamento (355±5mm e 405±5mm). Os concretos foram avaliados quanto a 

resistência à compressão axial, aos 7 e 28 dias, e os resultados obtidos foram tratados 

estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA). Além disso, foi realizado 

um estudo de validação da dosagem, no qual foram avaliados a resistência à compressão 

dos concretos, resistência à tração e módulo de elasticidade dos concretos. Os resultados 

do estudo indicam que por ser um método experimental, o método de dosagem utilizado 

na pesquisa pode ser empregado na dosagem de concreto com agregado miúdo 

reciclado. O uso do ensaio de espalhamento na mesa de Graff na determinação da 

trabalhabilidade apresentou-se adequado para a produção dos concretos reciclados. Os 

resultados apontam que é possível utilizar até 40% de AMR na produção de concreto 

sem prejuízo das propriedades dos concretos no estado endurecido. 

Palavras-chave: dosagem, concreto reciclado, agregado miúdo reciclado. 
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Using fine recycled aggregate (FRA) to  make concretes shows up as a good alternative 

to reduce the environmental impacts which are generated by the construction and 

demolition waste  (CDW) around the word. Thus, the goal of this research was to 

develop a concrete mix design study with FRA doing an adaptation to IPT/EPUSP's mix 

design method. The FRA proportion used in the production of the concretes were 20% 

and 40 %. The workability was analyzed for two flow indexes levels (355±5 mm e 

405±5 mm). The concretes were evaluated regarding to the axial compressive strength, 

to 7 and 28 days, and the results were statistically deal by the variance analysis 

(ANOVA). Moreover, was realized a mix design concrete validation study. In this study  

were evaluate the compressive strength, tensile strength and the modulus of elasticity of 

the concrete. The results indicate which for being an experimental method, the mix 

design used in this research can be exerted on the mix of the recycled concrete. Using 

the flow test to determine the workability shows up adequate to recycled concrete 

production. The results pointed out to be possible the use of till 40% of FRA to make 

concrete without damage of the haderned concrete properties. 

Key-words: experimental mix design, recycled concrete, fine recycled aggregate. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente há um grande impacto com a extração descontrolada dos recursos naturais. 

No entanto, ao invés de se adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, de forma 

que as gerações futuras também possam usufruir dos benefícios das reservas naturais, o 

ser humano continua praticando políticas de consumo e de desenvolvimento econômico 

acelerado. Isso promove o aumento da exploração desses recursos para produção dos 

diversos bens de consumo.  

O setor da construção civil é responsável pelo consumo de 50 % das matérias-primas 

minerais extraídas do planeta. Esses recursos naturais são usados, principalmente, na 

produção de cimento e no beneficiamento de agregados, pedra britada e areia, para 

produção de argamassas e concretos (MALTA; SILVA; GONÇALVES, 2013; 

HAWLISTSHEK, 2014). No Brasil, em 2016, a produção de agregados foi de cerca de 

416 milhões de toneladas (ANEPAC, 2016). As jazidas produtoras desses agregados são 

altamente exploradas e com o tempo vão se esgotando. Assim, faz-se necessário 

encontrar novas jazidas, resultando na redução do volume de matéria-prima disponível e 

no aumento da degradação do meio ambiente (MELO, 2011). 

A construção civil também é responsável pela geração de uma grande quantidade de 

resíduos. Segundo Leite e Costa (2014), a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU) gerados no Brasil é de responsabilidade desse setor. Em 2016, foram coletados 

cerca de 45,1 milhões de toneladas de resíduo de construção e demolição (RCD) no 

país. A disposição final inadequada desses resíduos em terrenos baldios, ruas, córregos 

de rios, entre outros, e a falta de um plano de gerenciamento adequado contribuem para 

degradação do meio ambiente (ABRELPE, 2016; ADDIS, 2010). 

Atualmente, o uso do RCD como agregado reciclado na produção de concreto 

representa uma boa alternativa para diminuição desses impactos ambientais (SANTOS; 

MELO, 2015). No entanto, o agregado reciclado de RCD é de origem heterogênea. Esse 

fato deve-se, a grande diversidade de materiais empregados na construção civil, 

materiais estes que ainda podem variar em função da região geográfica e tipo de obra. A 

origem heterogênea do agregado reciclado propicia ao concreto características 

diferentes daquelas observadas com o uso de agregados naturais, uma vez que todos os 
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componentes do concreto influenciam em suas propriedades (CABRAL et al., 2010; 

MOITINHO; LEITE, 2015). 

De acordo com Amario (2015), a falta de um método específico de dosagem, que leve 

em consideração as diferentes propriedades dos agregados reciclados é uma grande 

dificuldade para aplicação do concreto reciclado. Em geral, os estudos de dosagem 

desenvolvidos utilizam métodos de dosagens para concretos convencionais, alterando 

apenas alguns parâmetros para dosar concretos reciclados (RODRIGUES; FUCALE, 

2014; MALTA, 2012; CARTUXO et al., 2016; FAN et al., 2016; AMARIO, 2015). 

Assim, com isso, os concretos produzidos apresentam diminuição na trabalhabilidade e 

nas propriedades mecânicas (SANTOS, 2016). 

Os agregados reciclados geralmente apresentam uma elevada taxa de absorção de água e 

devido a essa característica, os concretos reciclados demandam uma maior quantidade 

de água para manter a trabalhabilidade. Tal aspecto influencia o processo de dosagem, 

pois aumenta a demanda de água, e, para compensar esse aumento, é também necessário 

elevar o consumo de cimento. A maior demanda de água, por exemplo, pode também 

influenciar na redução das propriedades mecânicas do concreto e a sua durabilidade 

(VINAY KUMAR; ANANTHAN; BALAJI, 2017; FAN et al., 2016; LEDESMA et al., 

2014; RODRIGUES; FUCALE, 2014; EVANGELISTA; BRITO, 2010; CARNEIRO, 

2011; CARTUXO et al., 2016). 

Alguns estudos encontrados na literatura mostram que a taxa de absorção de água dos 

agregados reciclados pode variar entre 2,1 % a 13,3 %, enquanto a taxa de absorção de 

água do agregado natural varia entre 0,8 % e 2,0 % (EVANGELISTA; BRITO, 2007; 

BRITO, 2010; PADOVAN, 2013; CARNEIRO, 2011; CARTUXO et al., 2016; LEITE, 

2001). Assim, quando se produz concreto com agregado reciclado é necessário que se 

tenha atenção com essa característica, haja visto que a água é o componente responsável 

pela hidratação do aglomerante presente no concreto (MOITINHO; LEITE, 2015). De 

acordo com Eckert e Oliveira (2017), Padovan (2013) e Evangelista e Brito (2010), esse 

efeito pode ser minimizado com o uso do aditivo superplastificante, ou com a 

compensação parcial da taxa de absorção de água dos agregados reciclados, durante a 

dosagem e produção dos concretos reciclados. 
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Figueirêdo Filho (2011), Moitinho e Leite (2015) e Leite (2001) verificaram que a 

textura mais rugosa e forma mais irregular dos agregados reciclados também 

influenciam na trabalhabilidade dos concretos reciclados, por promoverem um maior 

travamento das misturas de concreto. Isso ocorre, sobretudo, quando a avaliação da 

trabalhabilidade é feita utilizando ensaios nos quais a medida é estática, como ocorre no 

ensaio de abatimento do tronco de cone, prescrito pela NBR NM 67 (ABNT, 1998). 

A relação água/cimento (a/c) deve ser considerada na dosagem e produção de concretos 

com agregados reciclados, já que é um dos principais fatores que afetam a porosidade 

dos concretos (CABRAL et al., 2010). Rodrigues e Fucale (2014) observaram que na 

dosagem do concreto reciclado, com substituição de 50 % e 100 % de agregado miúdo 

natural por AMR, houve a perda da trabalhabilidade e coesão das misturas ao usar a 

mesma relação a/c do concreto de referência. Desse modo, foi necessário aumentar a 

relação a/c dos concretos reciclados a medida que o teor de AMR aumentou. O aumento 

da relação a/c das misturas acarretou uma diminuição da massa específica dos concretos 

reciclados e da resistência à compressão, devido à maior porosidade resultante no 

concretos (RODRIGUES; FUCALE, 2014). 

Segundo Malta (2012) e Santos (2016), quando se desenvolve estudos sobre o concreto 

reciclado é necessário considerar outros fatores importantes, relacionados com a 

produção desses concretos. No que concerne ao tempo e sequência das misturas de 

concreto reciclado, Tam, Gao e Tam (2005) propuseram um método de mistura em dois 

estágios (TSMA¹1) para concretos reciclados. Tal método tem como objetivo reduzir a 

capacidade de absorção de água pelo agregado reciclado nas misturas de concreto e, 

também, tem o intuito de reforçar a zona de transição do concreto no estado endurecido. 

Segundo os autores, com o uso desse método os concretos reciclados melhoraram a 

resistência à compressão e durabilidade, o que também foi observado alguns anos 

depois por Li et al. (2012). As diferenças nas características dos agregados reciclados 

em comparação aos agregados naturais precisam ser consideradas na dosagem e 

produção dos concretos. Assim, os estudos devem buscar as adequações necessárias aos 

métodos de dosagem e produção, de modo a promover a aplicação eficiente dos 

agregados reciclados de RCD na obtenção de novos concretos, ampliando seu uso. 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade do avanço nas pesquisas sobre concreto 

                                                 

1 TSMA – do inglês Two Stage Mixture Approach, que significa método de mistura em duas etapas. 
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reciclado. Desse modo, o presente trabalho propõe um estudo de dosagem de concretos 

com agregado miúdo reciclado oriundo de RCD misto. 

1.1 OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver um estudo de dosagem de concretos 

utilizando agregado miúdo reciclado misto de resíduo de construção e demolição, 

realizando uma adaptação ao método de dosagem do IPT/EPUSP. 

E tem como objetivos específicos: 

• verificar a influência de diferentes proporções do agregado miúdo reciclado na 

dosagem e produção de concretos; 

• avaliar a influência do agregado miúdo reciclado nas propriedades do concreto 

no estado fresco e no estado endurecido; 

• estabelecer os diagramas de dosagem e leis de comportamentos dos concretos 

com agregados miúdos reciclados. 

• realizar um estudo de validação da dosagem. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Essa dissertação é composta por 5 capítulos, sendo que o capítulo 1 introduz o assunto, 

abordando questões relativas à justificativa, relevância e objetivos da pesquisa. 

No capítulo 2 está apresentada uma revisão de literatura sobre resíduo de construção e 

demolição para produção de concreto, abordando assuntos relativos à geração, gestão, 

beneficiamento, composição, normas para aplicação do RCD em concreto, propriedades 

do agregado miúdo reciclado, aspectos relacionados à produção e dosagem  de concreto 

reciclado, bem como, as propriedades dos concretos reciclados.  

O capítulo 3 apresenta o programa experimental que foi desenvolvido na pesquisa, 

envolvendo a caracterização dos materiais usados, variáveis de controle, estudo de 

dosagem e produção dos concretos, assim como as propriedades que foram avaliadas e 

os métodos de ensaio utilizados nessas avaliações. 
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No capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões relativos aos ensaios 

executados. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões deste trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 

Por fim, são apresentados as referências utilizadas e os apêndices. 
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2  RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA PRODUÇÃO DE 

CONCRETO RECICLADO  

2.1 GERAÇÃO E GESTÃO DO RCD 

A indústria da construção civil tem uma importante participação na economia brasileira. 

Ao mesmo tempo, é responsável por um grande consumo de matéria-prima e pela 

geração de uma grande quantidade de resíduos. A maior parcela dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU) gerados no país é de responsabilidade do setor da construção (LEITE; 

COSTA, 2014; PINTO, 1999). 

A quantidade de resíduo de construção e demolição (RCD) coletada tem aumentado 

anualmente em todo mundo. Em 2016, no Brasil foram coletados cerca de 45,1 milhões 

de toneladas desse resíduo. Contudo, salienta-se que o total de RCD gerado é ainda 

maior, uma vez que, em geral, os municípios coletam somente os resíduos lançados nos 

logradouros públicos (ABRELPE, 2016). A Tabela 1 apresenta uma estimativa da 

geração de RCD em diferentes países. 

Tabela 1 Geração de RCD em diferentes países 

País/Ano Geração anual (toneladas) 
Participação do RCD no total de 

RSU 

EU/20141 2,60 bilhões 33,5 % 

China/20132 1,00 bilhão - 

EUA/20133 0,53 bilhões - 

Reino Unido/20124 0,10 bilhões - 

Índia/20155 10 a 12 milhões - 

Austrália/20136 8,40 milhões 40,0 % 

Portugal/2007* 1,97 milhões - 

Hong Kong/2015** 24,31 mil - 

Fonte: (1) EUROSTAT (2017); (2) Lu et al. (2016); (3) EPA (2015); (4) DEFRA (2015) citado por Chen 

e Lu (2017); (5) Ponnada e Kameswari (2015); (6) SUSTAINABLE (2017). 

Nota: * considerando 186 kg/hab.ano, para uma população de 10.599.095 de habitantes, em 2007, 

segundo Coelho e Brito (2011). ** Considerando a geração de 66,6 toneladas de RCD por dia (EPD, 

2015). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, os volumes de geração anual de 

RCD são elevados em todo o mundo. Observa-se também que o setor de construção 

civil de alguns países tem uma participação significativa na geração de resíduos sólidos 

urbanos. Em Hong Kong, a geração anual de RCD é pequena, comparado aos outros 

países. Do volume total de RCD gerado em Hong Kong, 6 % são dispostos em aterros, 

28 % utilizados de forma direta e 66 % depositados em áreas públicas (EPD, 2015).  
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Segundo Lordelo et al. (2007), a disposição final do RCD não é feita de forma adequada 

e integrada às atividades produtivas do canteiro de obra. Essa prática tem causado 

enchentes, assoreamento de canais, danos na infraestrutura de drenagem dos 

municípios, por entupimento de galerias, poluição e aumento desnecessário dos custos 

da administração pública, uma vez que os resíduos gerados são descartados 

irregularmente (ABRECON, 2015). Portanto, diante disso, a gestão adequada do RCD é 

essencial para o desenvolvimento sustentável do ambiente. Gerir resíduos implica na 

sua eliminação ou redução, sempre que possível, além de procurar utilizar materiais 

oriundos da reutilização ou reciclagem desse material (ADDIS, 2010).  

O Brasil, até 2002, não tinha políticas públicas que direcionassem a gestão dos resíduos 

gerados pelo setor da construção civil. A principal ação realizada foi a publicação da 

Resolução nº 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), lançada em 

17 de julho de 2002 no Diário Oficial da União, sendo alterada em 16 de agosto de 

2004, 24 de maio de 2011 e 30 de julho de 2015, pelas resoluções nº 348, nº 431 e nº 

469, respectivamente. 

A resolução CONAMA 307 (CONAMA, 2002) definiu que grandes geradores públicos 

e privados devem desenvolver e implantar um plano de gestão de RCD, visando a sua 

reutilização, reciclagem ou outra destinação ambientalmente correta. Dessa forma, 

houve uma motivação para a reciclagem no Brasil. Em 2004, normas técnicas 

específicas foram elaboradas pelos Comitês Técnicos da ABNT e publicadas 

posteriormente (Quadro 1). 

Quadro 1 Normas técnicas da ABNT relativas à gestão e reciclagem de RCD 

Norma  Título da norma 

NBR 15113 (ABNT, 

2004)  

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação 

NBR 15114 (ABNT, 

2004)  

Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação 

NBR 15115 (ABNT, 

2004) 

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

- Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos 

NBR 15116 (ABNT, 

2004)  

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

- Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural – Requisitos 

  

Em 2010, o Brasil publicou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 

12.305, de 2 de Agosto de 2010, que dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como, sobre as diretrizes relativas a gestão integrada e gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos. Dentre os RSU, como já foi dito, o setor de construção civil é 
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responsável pela maior parcela de geração. Sendo assim, com a criação dessa lei houve 

um estímulo a não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição final 

ambientalmente adequada do RCD. 

Com o objetivo de reaproveitar o RCD gerado no Brasil, as prefeituras de São Paulo 

(1991), Londrina (1993) e Belo Horizonte (1994), instalaram as primeiras usinas de 

reciclagem do país (MIRANDA; ÂNGULO; CIRELLI, 2009). Dois anos após a 

implantação da usina de São Paulo, Belo Horizonte também iniciou à gestão do RCD, 

com a implantação do Programa de Correção das Disposições Clandestinas de RCD na 

malha urbana (FARIAS, 2014). Atualmente existem aproximadamente 310 usinas de 

reciclagem no Brasil. O estado de São Paulo é o que possui a maior quantidade de 

usinas instaladas, em torno de 54 % desse total, devido a sua elevada atividade de 

construção civil, o que gera um grande volume de RCD (ABRECON, 2015).  

Quando a gestão do RCD é realizada de forma adequada, seu destino final é 

ambientalmente correto. Sendo assim, é importante a manutenção e criação de 

parâmetros e procedimentos para a gestão correta do RCD, bem como a realização de 

uma fiscalização apropriada dos pequenos e grandes geradores de resíduo por parte do 

poder público.  

2.2  BENEFICIAMENTO 

O beneficiamento do RCD não é muito distinto do tratamento dado a produção de 

agregados naturais. As operações unitárias realizadas nesse processo são: cominuição, 

separação por tamanho e concentração. Os equipamentos usados para produzir 

agregados naturais também são adequados para o beneficiamento do RCD (AMARIO, 

2015).  

Nesse item, são descritas as operações unitárias e apresentados alguns exemplos de 

equipamentos usados no beneficiamento do RCD e suas influências sobre as 

propriedades do agregado reciclado. 

2.2.1 Cominuição 

As operações de cominuição fazem parte de um conjunto de processos de diminuição de 

tamanho de partículas minerais, sendo realizada por meio de mecanismos físicos de 
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compressão, impacto, atrito, cisalhamento ou combinação de mais de um desses 

mecanismos (FIGUEIRA; LUZ; ALMEIDA, 2010). Essa operação pode ser feita de 

duas maneiras: através da britagem, que é usada para se obter grãos maiores (agregados 

graúdos); ou por meio da moagem, quando o objetivo é produzir grãos mais finos 

(agregados miúdos) (AMARIO, 2015).  

As vezes é necessário que o RCD seja submetido a mais de uma etapa de cominuição, 

usando o mesmo equipamento ou outro equipamento de britagem disponível. A 

quantidade de etapas as quais o RCD será submetido depende da granulometria que se 

deseja obter para o agregado e do tipo de equipamento usado. Por esse motivo, são 

usados termos como britagem primária, secundária e terciária (TENÓRIO, 2007), que 

significa submeter o material a uma, duas ou três etapas de cominuição, 

respectivamente. 

Os tipos de equipamentos utilizados são determinantes da maior parte das propriedades 

dos agregados obtidos. Por esse motivo é necessário uma atenção especial com sua 

escolha (ARNOLD, 2011).  

2.2.2 Separação por tamanho 

Essa operação tem como objetivo a separação de partículas pelo seu tamanho, por 

intermédio de peneiradores ou classificadores (CARRISSO; CORREIA, 2004). 

O peneiramento é um procedimento usado para separar uma quantidade de partículas 

em duas ou mais frações de tamanhos diferentes, através de um gabarito de abertura 

fixo (CORREIA, 2010). É o método de separação por tamanho mais utilizado nas usinas 

de reciclagem, comumente é realizado a seco, mas também pode ser executado por via 

úmida (TENÓRIO, 2007).  

No geral, o peneiramento é uma operação usada para separar os agregados em duas 

frações, agregado miúdo (d < 4,75 mm) e agregado graúdo (d > 4,75 mm). O 

peneiramento a úmido tem o objetivo de promover a passagem dos finos do material por 

meio das peneiras (AMARIO, 2015; TENÓRIO, 2007).  

Já o método de separação de partículas por meio da classificação é baseado na 

velocidade de sedimentação das partículas imersas num meio fluido. Os procedimentos 

de separação são denominados de hidroclassificação e aeroseparação, por utilizar a água 
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e o ar como meio fluido, respectivamente. Os equipamentos mais usados são os 

hidrociclones, classificadores espirais e ciclones (DUTRA, 2008). 

Os classificadores espirais são normalmente usados em instalações de pequeno porte, 

sendo que sua utilização se limita a uma faixa granulométrica entre 0,833 a 0,074 mm. 

Em relação as instalações de grande porte, os hidrociclones são mais indicados, por 

conta da sua maior capacidade e versatilidade. No entanto, quando comparados aos 

outros tipos de classificadores, os classificadores espirais e os hidrociclones apresentam 

a vantagem de separar os materiais de forma mais eficiente (CORREIA, 2014; 

MACHACA; TAVARES; ALVES, 2009). 

Segundo Tenório (2007), os classificadores também são usados para remover as 

impurezas do agregado reciclado. Essas impurezas normalmente se concentram nas 

frações mais finas e são compostas por materiais mais leves. Também são usados para 

remover parte da fração mais fina aderida aos grãos maiores. 

Tanto a classificação, quanto o peneiramento, influenciam na granulometria e na 

composição do agregado reciclado, também atuando como operação de concentração, 

descrita no item a seguir. 

2.2.3 Concentração 

As operações de concentração são baseadas na cor, densidade, forma, propriedades 

magnéticas, condutividade elétrica, entre outras propriedades dos minerais. Tendo como 

objetivo tornar o minério mais concentrado, na espécie mineral de interesse, removendo 

outros minerais ou contaminantes, quando existem diversas classes de minerais 

presentes no material, aumentando assim o teor de mineral útil (RICCI, 2007).  

A separação magnética é um tipo de operação de concentração que tem como finalidade 

a remoção dos materiais metálicos indesejáveis. Essa operação pode ser feita antes ou 

depois da cominuição, com o uso de imãs (AMARIO, 2015). 

A catação é outro tipo de operação, que normalmente acontece de forma manual, com o 

objetivo de retirar os contaminantes presentes no RCD. Essa operação pode ser feita 

antes ou depois da cominuição, sendo mais difícil de ser realizada depois da 

cominuição, pois as impurezas podem se apresentar em pequenos pedaços, difíceis de 

serem identificados (TENÓRIO, 2007).  
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Outro processo utilizado é a separação em meio denso, que é uma operação precisa, por 

usar como meio de separação um fluido com densidade intermediária as dos 

constituintes que se deseja separar. Dessa forma, a separação acontece se as partículas 

dos constituintes são mais leves ou mais densas que o meio utilizado. Existem alguns 

equipamentos que são utilizados na separação em meio denso: calha simples, espirais, 

mesa plana, jigue, ciclones ou cones de meio denso, dentre outros (LINS, 2010).  

O jigue é o equipamento mais empregado no beneficiamento de agregados reciclados. O 

equipamento separa as partículas pela sua densidade através de um leito pulsante, 

resultando na estratificação do material em camadas ou estratos de densidades 

crescentes (METSO, 2015; LINS, 2010).  

Angulo et al. (2004) investigaram se a técnica de separação mineral por líquidos densos 

tem eficiência na classificação das espécies minerais presentes nos agregados 

reciclados, do ponto de vista químico e mineral. Os autores concluíram que a técnica se 

mostrou importante no estudo dos agregados de RCD, permitindo a separação de forma 

rápida das partículas com diferentes porosidades e mineralogia. 

Ulsen (2011) analisou a separação por densidade de agregados miúdos reciclados 

(AMR) produzidos com RCD. Como resultado pode-se concluir que o AMR apresenta 

potencial para a separação por densidade. 

Silva et al. (2015) analisaram o comportamento de agregados reciclados de RCD, 

separados, ou não, por densidade, através do processo de jigagem e verificaram que o 

processamento que combina o uso de jigue e britagem é um método muito eficiente para 

reduzir a porosidade do AMR. 

As principais características do agregado reciclado como: composição, teor de 

impurezas, granulometria, forma e resistência são afetadas pelas operações unitárias e 

equipamentos utilizados no beneficiamento do RCD (LIMA, 1999). 

2.3 COMPOSIÇÃO DO RCD 

O RCD é um material heterogêneo gerado nas atividades de construção civil, reforma 

ou demolição, composto por um conjunto distinto de materiais: argamassa, concreto, 

cerâmica, madeiras e compensados, gesso, dentre outros (CONAMA, 2002; ANGULO, 

2005). Entre esses componentes, os de origem não-mineral, como madeira, plásticos, 
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papéis e também gesso, dependendo da quantidade, afetam de maneira negativa a 

resistência do concreto reciclado (CHEN; YEN; CHEN, 2003) e, por isso, devem ser 

retirados. 

A composição do RCD varia em função da região geográfica, da época do ano, do tipo 

de obra, dentre outros fatores. Essa variabilidade interfere em algumas características 

dos agregados reciclados, como forma, textura, massa específica, absorção de água, 

permeabilidade, resistência mecânica, dentre outras (CABRAL et al., 2010; OLIVEIRA 

et al., 2011). 

Na composição do RCD do Brasil, predominam materiais como concreto, argamassa, 

pedras e cerâmicas, independente da origem do resíduo, se construção ou demolição 

(SILVA et al., 2015; LEAL, 2001). 

A Tabela 2 mostra os resultados de estudos realizados em alguns municípios brasileiros 

sobre os principais materiais encontrados na composição dos RCD. É possível verificar 

que as porcentagens dos materiais constituintes na composição do RCD apresentam 

grandes variações. No entanto, a fração mineral reciclável, como agregado para 

concretos e argamassas, é de no mínimo 72 % do total de RCD gerado nos municípios 

brasileiros indicados, sendo bastante representativa. 

Tabela 2 Composição do RCD em diferentes cidades 

Tipo de Resíduo 
Origem 

Aracaju¹ São Carlos² Maringá³ Fortaleza
4
 

Concreto 0,4% 19,0% 15,5% 10,1% 

Argamassa 36,0% 8,0% 13,8% 34,7% 

Cerâmica 14,4% 26,0% 25,5% 14,1% 

Areia/Solo 20,0% 9,0% 18,3% 23,8% 

Pedra 2,0% 10,0% 1,5% 2,1% 

Outros* 27,2% 28,0% 25,6% 15,3% 

Fonte: (1) Daltro Filho et al. (2006); (2) Marques Neto (2003); (3) Sapata (2002); (4) Oliveira et al. 

(2011). 

Nota: *Outros - Plástico, madeira, gesso, papel, papelão, vidro, pvc, mármore e  metal. 

 

2.4 NORMAS PARA APLICAÇÃO DO RCD EM CONCRETO 

As normas técnicas representam um consenso sobre o estado da arte, sendo assim, 

tentam assegurar a qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência e respeito ambiental 

dos produtos e serviços (ABNT, 2014).  
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De acordo com John e Ângulo (2003), devido às diferenças entre as propriedades dos 

agregados naturais e reciclados, é necessário que se evite utilizar as normas e 

especificações de agregados naturais para os agregados reciclados. 

De forma geral, a comunidade científica tem estabelecido a possibilidade do uso de 

agregados graúdos reciclados na produção de concretos estruturais. Por outro lado, o 

uso do agregado miúdo reciclado (AMR) é restringido na maioria das normas, devido a 

sua composição heterogênea, elevada porosidade, alta taxa de absorção de água e por 

esse material ser propenso à existência de contaminantes, que podem afetar as 

propriedades mecânicas do concreto (GONÇALVES; BRITO, 2008).  

A Tabela 3 apresenta um resumo das normas, propostas e especificações para o uso do 

agregado reciclado na produção de concreto em alguns países. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, algumas exceções sobre a utilização 

do AMR na produção do concreto são encontradas nas normas do Brasil, Alemanha, 

Suiça, Holanda, Dinamarca e Estados Unidos. As normas do Brasil, Suiça, Holanda e 

Dinamarca dividem os agregados reciclados em dois grupos, agregados reciclados de 

concreto e agregados reciclados mistos. A norma da Alemanha distingue os agregados 

reciclados em três classes, agregados reciclados de concreto, agregados reciclados 

mistos e agregados reciclados de alvenaria. Já na norma dos Estados Unidos, só é 

permitido o uso do agregado reciclado de concreto. 
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Tabela 3 Resumos das normas, propostas e especificações para o uso de agregados reciclados na 

produção de concreto 

Norma, 

especificação 
Aplicação permitida 

Fração do 

agregado 

Máximo teor de 

agregado 

reciclado 

permitido (%) 

Máxima 

resistência a 

compressão 

permitida 

(MPa) 

Holanda 

(CUR, 1986)¹ 
Estrutural Graúdo e miúdo 20 

Não 

Especificado 

Dinamarca 

(ADC, 

1995)4 

Estrutural Graúdo 100 
Não 

Especificado 

Estrutural Miúdo 20 40 

RILEM 

(1994)³ 
Estrutural Graúdo 100 60 

Alemanha 

(Dafst, 

1998)¹ 

Estrutural 
Graúdo 35 25 

Miúdo 25 35 

Hong Kong 

(HKBD, 

2004)4 

Estrutural Graúdo 20 25-35 

Não estrutural Graúdo 100 20 

NBR 15116 

(ABNT, 

2004) 

Não estrutural Graúdo e miúdo 100 15 

Inglaterra 

(BS, 2006)¹ 
Não especificado Graúdo 20 40 

Portugal 

(E471, 2006)¹ 

Estrutural Graúdo 25 50 

Não Estrutural Graúdo 100 - 

Suiça (SAI, 

2006)² 
Estrutural 

Graúdo de 

concreto 
100 

37 
Miúdo de 

concreto 
20 

EUA (ACI, 

2007)¹ 
Não especificado  

Graúdo 100 Não 

Especificado Miúdo 20 

Austrália 

(CCAA, 

2008)¹ 

Não Estrutural Graúdo 100 25 

Estrutural Graúdo 30 40 

Itália (NTC, 

2008)¹ 

Não estrutural Graúdo 100 
Não 

Especificado 

Estrutural Graúdo 100 10 

Estrutural (estruturas ou concreto 

armado) 
Graúdo  

60 25 

30 37 

Estrutural (concreto de alta 

resistência) 
Graúdo 15 55 

Espanha 

(EHE, 2011) Estrutural Graúdo 20 40 

Fonte: (1) Rangel (2015); (2) Gonçalves e Brito (2008); (3) Amario (2015); (4) Tam et al., (2018). 
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2.5 PROPRIEDADES DO AGREGADO MIÚDO RECICLADO 

Quando se estuda a viabilidade técnica da utilização de novos materiais, como é o caso 

do uso do agregado reciclado de RCD na produção de concretos, é necessário conhecer 

suas propriedades. O RCD tem uma composição heterogênea, por conta disso os 

agregados reciclados apresentam características variáveis, tais como, forma, textura, 

composição granulométrica, massa específica e absorção de água. O conhecimento 

dessas características é importante, pois as mesmas exercem influência nas propriedades 

do concreto tanto no estado fresco, quanto no estado endurecido (CARNEIRO, 2011; 

TENÓRIO, 2007; LEITE, 2001). Desse modo, nesse item serão discutidos aspectos 

relacionados às propriedades dos agregados reciclados. 

2.5.1 Distribuição granulométrica 

A composição granulométrica do agregado reciclado depende dos equipamentos usados 

no beneficiamento, da granulometria do resíduo antes de ser processado, do tipo de 

resíduo, entre outros fatores (GONÇALVES, 2001). No geral, os agregados reciclados, 

apresentam granulometria contínua, ou seja, não contêm excesso ou falta de qualquer 

dimensão de partícula e apresentam menor quantidade de finos (CARRIJO, 2005; 

MALTA, 2012). Agregados com granulometria contínua proporcionam um maior grau 

de compacidade aos concretos, favorecendo sua resistência à compressão (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014; NEVILLE, 2016). 

Malta (2012) realizou um estudo com concretos contendo AMR de RCD misto e 

percebeu que a curva granulométrica do AMR se encontrava dentro dos limites da zona 

ótima inferior e superior estabelecidos pela NBR 7211 (ABNT, 2009). Além disso, de 

acordo com o autor, o AMR apresentou uma distribuição granulométrica com forma 

mais contínua quando comparado ao agregado natural utilizado (Figura 1). Contudo, 

não é obrigatório que a curva granulométrica do AMR usado na produção do concreto 

esteja dentro das zonas estabelecidas na norma brasileira, se estudos iniciais de dosagem 

comprovarem sua aplicabilidade (NBR 7211, ABNT, 2009). 
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(a) (b) 

Figura 1 Curva granulométrica: a) Agregado natural; b) Agregado reciclado (Fonte: MALTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2013) 

A distribuição granulométrica dos agregados é um dos fatores que controlam a dosagem 

dos concretos. Areias mais finas possuem superfície específica maior, e como 

consequência, aumentam a demanda de água das misturas de concretos e o consumo de 

cimento para uma dada relação água/cimento (a/c). Sendo assim, a superfície específica 

do agregado é um fator importante para determinação da trabalhabilidade e resistência 

do concreto (NEVILLE, 2016; MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

2.5.2 Forma e textura 

A forma e textura superficial dos agregados reciclados dependem do material de origem 

e do britador usado no seu beneficiamento (CARNEIRO, 2011; NEVILLE, 2016). De 

modo geral, os agregados reciclados têm uma tendência a formas mais angulares e 

textura mais rugosa, quando comparados aos agregados naturais (PRADO, 2006). 

Santos (2008) realizou um estudo com dois tipos de agregados reciclados de RCD e 

comprovou que tanto a micrografia, quanto a morfoscopia, dos dois tipos de agregados 

reciclados confirmaram uma textura mais rugosa, quando comparados ao agregado 

natural (Figura 2). 
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Figura 2 Micrografia de grãos de RCD (FONTE: SANTOS, 2008) 

Segundo Leite (2001), em relação a produção de concreto, os grãos de agregados 

reciclados necessitam de maior quantidade de água e de argamassa para produzir 

misturas trabalháveis, por conta da sua forma mais angular, com taxas de 

superfície/volume maiores. Por esse motivo, geralmente o custo do concreto reciclado 

tende a ser maior quando comparado com o concreto convencional, devido ao possível 

aumento do consumo de cimento.  

Por outro lado, a textura mais rugosa e maior área superficial dos agregados reciclados 

melhora a aderência entre pasta/agregado (NEVILLE, 2016; PRADO, 2006). Ao 

mesmo tempo, o uso do agregado reciclado na produção de concreto pode proporcionar 

uma absorção da pasta de cimento pelos seus poros superficiais, melhorando a zona de 

transição do concreto e seu comportamento final (LEITE, 2001).  

2.5.3 Massa específica 

A massa específica é definida como a massa do material, incluindo os poros internos, 

por unidade de volume. De modo geral, a massa específica do agregado reciclado é 

menor que a do agregado natural, devido as características dos componentes do RCD, 

que são menos densos que as rochas que deram origem aos agregados naturais. Além 

disso, há a presença da argamassa antiga aderida às partículas do agregado reciclado de 

concreto e a mesma possui uma massa específica menor (CARNEIRO, 2011; 

PEDROZO, 2008).  

A Tabela 4 mostra os resultados de massa específica de agregados miúdos naturais e 

reciclados de alguns estudos encontrados na literatura. 
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Tabela 4 Resultados de literatura para massa específica (kg/dm³) 

Autor 
Agregado miúdo 

natural 
Agregado miúdo reciclado 

Tipo de agregado 

reciclado 

Fan et al. (2016) 2,65 2,40 Concreto 

Bravo et al. (2015) 2,58 2,10 Misto 

Lee (2009) 2,60 2,40 Concreto 

Araújo (2014) 2,63 2,51 Misto 

Carneiro (2011) 2,54 2,44 Misto 

Malta, Silva e Gonçalves 

(2013) 
2,62 2,46 

Misto 

Santos et al. (2017) 2,65 2,60 Misto 

Rodrigues e Fucale (2014) 2,62 2,54 Misto  

Reis (2009) 2,62 2,42 Misto 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 4 é possível perceber que o agregado miúdo 

reciclado apresenta uma massa específica menor que o agregado miúdo natural. Essa 

redução varia de 1,9 a 18,6 %, em relação a massa específica do agregado miúdo 

natural. Além disso, entre os resultados de massa específica dos agregados reciclados há 

variações da ordem de 19,2 % entre o maior e o menor resultado. No caso do agregado 

natural essa variação é da ordem de 4,1 % apenas. Essas variações no agregado 

reciclado são explicadas devido a diferença na composição do RCD que originou os 

agregados reciclados (CARRIJO, 2005; GONÇALVES, 2001; LEITE, 2001). 

Como os agregados reciclados apresentam valores de massa específica menor, existe 

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

concreto, quando traços de concretos convencionais em massa são aplicados na 

produção de concretos reciclados. É importante ressaltar, que sem a realização da 

compensação, o volume de material reciclado correspondente à massa de agregado 

natural seria maior, gerando uma diferença entre os volumes de concreto convencional e 

reciclado determinados a partir de um mesmo traço unitário (LEITE, 2001; MEHTA; 

MONTEIRO, 2014). 

2.5.4 Absorção de água 

Os agregados naturais apresentam baixa porosidade, por conta disso sua taxa de 

absorção de água pouco influencia nas misturas de concreto. Contudo, quando se 

utilizam agregados reciclados para produção de concretos, é necessário levar em conta 

essa propriedade, pois esse material apresenta valores bem maiores de taxa de absorção 

de água, devido a sua elevada porosidade (CARNEIRO, 2011). 
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A alta taxa de absorção de água dos agregados reciclados é função da composição do 

RCD que o originou. Quanto maior a quantidade de material cerâmico na composição 

do RCD, por exemplo, mais elevada será a capacidade de absorção de água do agregado 

reciclado, devido a alta porosidade desses materiais. A quantidade de argamassa aderida 

ao agregado reciclado de concreto também influencia na taxa de absorção de água 

devido a sua elevada porosidade (MOREIRA, 2010; GUO et al., 2018). 

Agrela et al. (2011) realizaram um estudo sobre a influência do uso do agregado 

reciclado misto na produção de concretos e verificaram uma variação nos valores de 

absorção de água do agregado reciclado de 2,1 a 14,4 %, de acordo com o aumento do 

percentual de material cerâmico na composição do resíduo (Figura 3). 

 

Figura 3 Relação entre a absorção de água do agregado reciclado e o percentual de material 

cerâmico observado no estudo de Agrela et al. (2011) 

A Tabela 5 mostra valores da taxa de absorção de água de agregados reciclados e de 

agregados naturais de alguns estudos encontrados na literatura. 

Tabela 5 Resultados de literatura de taxa de absorção de água de agregados (%) 

Autor Agregado Miúdo Natural Agregado Miúdo Reciclado Tipo de agregado 

Vinay Kumar et al. (2017) 2,0 10,4 Concreto 

Fan et al. (2016) 1,3 6,6 Concreto 

Ledesma et al. (2014) 0,8 8,2 Concreto 

Rodrigues e Fucale (2014) 1,0 10,0 Misto 

Lee (2009) 0,8 6,6 Misto 

Carneiro (2011) 0,8 13,3 Misto 

Evangelista e Brito (2010) 0,8 13,1 Concreto 

 

Ao analisar a Tabela 5 é possível perceber que a taxa de absorção de água dos 

agregados naturais varia de 0,8 a 2,0 %, já a taxa de absorção de água dos agregados 

reciclados varia de 6,6 a 13,3 %. As taxas de absorção de água dos agregados reciclados 

de concreto e misto chegam a ser cerca de 17 vezes maior que a dos agregados naturais. 
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De acordo com Leite (2001), o conhecimento da taxa de absorção de água dos 

agregados reciclados é muito importante quando se estuda o seu uso em concretos, pois 

esta taxa interfere diretamente na relação a/c efetiva e na trabalhabilidade das misturas. 

Por esse motivo, quando se produz concretos reciclados é necessário corrigir a 

trabalhabilidade do concreto, com o uso de aditivo superplastificante ou por meio da 

compensação da taxa de absorção de água dos agregados reciclados. Essa compensação 

pode ser realizada de forma total ou parcial (EVANGELISTA; BRITO, 2007; 

PEREIRA; EVANGELISTA; BRITO, 2012; ZHAO et al., 2015; ZEGA; DI MAIO, 

2011; CARRO- LOPEZ, et al., 2015). A compensação parcial é a mais indicada, pois, 

além de minimizar os problemas de trabalhabilidade das misturas, evita a redução 

excessiva da resistência mecânica, em função de uma grande quantidade de água no 

concreto (ECKERT; OLIVEIRA, 2017; PADOVAN, 2013; EVANGELISTA; BRITO, 

2010).  

Para que a compensação de água dos agregados reciclados seja realizada de forma 

adequada é necessário conhecer sua taxa de absorção no tempo. Os gráficos da Figura 4 

mostram o comportamento da absorção de água em função do tempo, de agregados 

miúdos reciclados de diferentes composições encontrados na literatura.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4  Resultados de literatura de absorção de água em função do tempo para agregados 

miúdos reciclados: a) Agregado reciclado misto (Fonte: REIS, 2009); b)Agregado reciclado 

misto (Fonte: CARNEIRO, 2011); c) Agregado reciclado de argamassa (Fonte: FIGUEREDO 

FILHO, 2011) 
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Ao analisar o gráfico da Figura 4a observa-se que nos primeiros 10 minutos de ensaio o 

agregado reciclado misto já havia absorvido cerca de 75 % do total de água absorvida 

em 24 horas de ensaio. Já analisando os gráficos das Figura 4b e c, percebe-se que os 

agregados reciclados misto e de argamassa absorveram cerca de 90 % do total de água 

absorvida em 24 h nos primeiros 10 minutos de ensaio. Diante disso é possível perceber 

que os agregados reciclados apresentam uma elevada absorção de água nos primeiros 

minutos de contato do agregado com a água. Sendo assim, para produção de concretos 

reciclados é necessário que se conheça o comportamento da taxa de absorção de água 

dos agregados reciclados em função do tempo. 

2.5.5 Teor de finos 

Também chamado de material pulverulento, os finos são partículas minerais com 

dimensão inferior a 75 μm, inclusive os materiais solúveis em água, presentes nos 

agregados (VIACELLI, 2012). Esse material apresenta uma elevada superfície 

específica. Por  esse motivo, seu excesso na composição do agregado reciclado aumenta 

o consumo da água de amassamento necessária para produção das misturas de concreto, 

diminuindo sua resistência mecânica (MEIER, 2011).  

Miranda (2000) realizou uma pesquisa em algumas usinas de reciclagem brasileiras e 

verificou que os AMR produzidos são compostos por uma grande quantidade de finos. 

Segundo o autor, o teor de material pulverulento dos AMR atingiu cerca de 30 % da 

massa total das amostras, em uma dessas usinas.  

Rodrigues e Fucale (2014) analisaram a produção de concretos com AMR e destacaram 

a presença de uma grande quantidade de finos no AMR, comparada ao agregado natural 

utilizado. Os resultados desse estudo apontaram que o total de finos do AMR foi cerca 

de oito vezes maior. 

Por possuir uma elevada superfície específica, as partículas finas, necessitam de maior 

quantidade de água para manter a trabalhabilidade desejada em uma mistura de concreto 

(MEIER, 2011; PEDROZO, 2008). Além disso, os finos podem diminuir a aderência 

entre o agregado e a pasta de cimento ou argamassa, atuando como uma película sobre a 

superfície dos grãos dos agregados, afetando a resistência do concreto (JIMÉNEZ, 

2011).  
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2.6 CONCRETOS COM AGREGADOS RECICLADOS 

2.6.1 Produção do concreto reciclado 

Como foi observado no item 2.5, de modo geral, os agregados reciclados são bastante 

heterogêneos, apresentam alta taxa de absorção de água, forma mais angulosa e textura 

mais rugosa que os agregados naturais, tanto miúdos, quanto graúdos (CARNEIRO, 

2011; MALTA, 2012; AMARIO, 2015; CARRIJO, 2005). Desse modo, durante a 

produção de misturas de concretos reciclados, é necessário a realização de alguns 

procedimentos para não comprometer as propriedades do concreto. A compensação do 

volume do agregado reciclado, a compensação da taxa de absorção de água do agregado 

reciclado, a adoção de um tempo e sequência de mistura específicos, são alguns desses 

procedimentos (SANTOS, 2016).  

Conforme discutido no item 2.5.3, por conta da diferença entre os valores de massa 

específica dos agregados reciclados e naturais, é necessário que seja feito uma 

compensação do volume de material reciclado utilizado em misturas de concretos, 

quando traços de concretos convencionais, em massa, são aplicados aos concretos 

reciclados (LEITE, 2001). 

Segundo González-Fonteboa et al. (2011), na produção de concretos com agregados 

reciclados é necessário também considerar a capacidade de absorção de água dos 

mesmos e o estado de umidade no qual esses agregados se encontram antes de serem 

usados. Essas características influenciam as propriedades do concreto no estado fresco e 

endurecido. Por esse motivo, deve-se tomar medidas que controlem e/ou compensem a 

absorção de água do agregado reciclado (AMARIO, 2015). 

Os problemas da elevada taxa de absorção de água dos agregados reciclados e a 

consequente perda de trabalhabilidade e redução da relação a/c efetiva dos concretos 

reciclados, podem ser controlados com o uso de dois métodos (FERREIRA; BRITO; 

BARRA, 2011):  

1) compensação da água de mistura, definida como adição de água extra à mistura, 

correspondente à água a ser absorvida pelo agregado reciclado;  
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2) método de pré-saturação, que é o uso do agregado reciclado previamente 

saturado, ou quase saturado, na produção de concreto, diminuindo ou anulando a 

absorção de água da mistura, pelo agregado. 

A Figura 5 mostra o que ocorre com os agregados reciclados não saturados e saturados, 

quando estes são imersos em água e usados em misturas de concreto, segundo Padovan 

(2013).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5 Agregados imersos em água e detalhe da sua superfície na mistura de concreto: (a) 

agregado não saturado; (b) agregado saturado (Fonte: PADOVAN, 2013) 

De acordo com Padovan (2013), se o agregado reciclado não saturado for usado em 

misturas de concreto haverá a absorção continua de água da mistura, e por conta da 

umidade da sua superfície haverá retenção de partículas de cimento na zona de 

transição, melhorando a aderência entre pasta e agregado (Figura 5a). Em se tratando do 
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uso do agregado reciclado saturado na produção de concreto, seu contato com o cimento 

também pode reter as partículas na superfície dos grãos (Figura 5b). No entanto, devido 

a sua saturação, a movimentação de água acontece de forma inversa, ou seja, do 

agregado para a matriz, o que proporciona um aumento da relação a/c dessa região e 

reduz a aderência da zona de transição. 

Segundo González-Fonteboa et al. (2011), devido ao elevado teor de água no interior 

dos agregados reciclados saturados, seu uso em misturas de concretos também pode 

resultar em “exsudação” durante o lançamento e, consequentemente, redução da 

resistência à compressão do concreto. Leite e Monteiro (2016) também perceberam esse 

efeito ao realizarem um estudo sobre a microestrutura de concretos com agregado 

reciclado saturado. Segundo os autores, a diminuição da resistência à compressão do 

concreto reciclado pode ser atribuída a elevada porosidade da zona de transição causada 

pela movimentação de água do agregado, previamente saturado, para matriz. 

Li et al. (2018) realizaram um estudo sobre método de controle do teor de água 

absorvida pelo AMR por centrifugação, e perceberam que com o uso desse método o 

AMR pré-molhado usado na pesquisa atingiu a condição de umidade saturado superfície 

seca (SSS). Além disso, verificaram que a argamassa produzida na pesquisa com AMR 

nessa condição de umidade apresentou-se trabalhável.  

De acordo Li et al. (2018), a condição de umidade SSS é a condição ideal de umidade 

que o AMR deve apresentar para uso em concreto reciclado, pois, nessa condição, os 

agregados não contêm mais água superficial, mas retém a água absorvida nos poros 

internos. Se o conteúdo de água absorvida pelo AMR for superestimado, o agregado 

pode perder água para a matriz e assim aumentar a relação a/c dessa região tornando a 

zona de transição mais frágil. Por outro lado, se o teor de água for subestimado, os 

agregados conterão menos água e poderão absorver a água livre da pasta, diminuindo a 

trabalhabilidade das misturas de concreto. No entanto, é importante salientar que os 

autores não realizaram um estudo da microestrutura das argamassas produzidas para 

comprovar essa afirmação. 

Padovan (2013) verificou a influência de diferentes níveis de pré-saturação dos 

agregados graúdos reciclados de concreto (40, 60, 80 e 100 %) nas propriedades dos 

concretos reciclados com teor de substituição de 50 %, com e sem o uso de aditivo 

superplastificante. Nessa pesquisa foi proposto um novo método para execução da pré-
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saturação dos agregados reciclados. As amostras de agregados reciclados usadas na 

produção dos concretos foram despejadas em um recipiente plástico, para evitar perda 

de água, e a pré-saturação foi realizada com o auxílio de um borrifador diretamente no 

interior do recipiente plástico. Ao final da execução, o recipiente plástico foi tampado e 

vedado com fita adesiva de alta resistência, o agregado reciclado permaneceu nesse 

recipiente durante o período de 7 dias, até o momento da mistura. 

Os resultados alcançados por Padovan (2013) mostram que a trabalhabilidade e a 

resistência à compressão dos concretos, sofreram pouca influência do teor de pré-

saturação. Contudo, em relação a durabilidade dos concretos, avaliada por meio dos 

ensaios de absorção de água por capilaridade e índice de vazios, o concreto com 

agregados reciclados pré-saturados com 80 % e sem uso de aditivo superpastificante 

apresentou maior porosidade. Já a mistura com agregado reciclado, aditivo 

superplastificante e o menor teor de pré-saturação testado (40 %) apresentou o melhor 

comportamento. 

Ferreira, Brito e Barra (2011) realizaram estudos sobre a influência da compensação de 

água e da pré-saturação dos agregados graúdos reciclados nas propriedades do concreto. 

O procedimento de pré-saturação usado na pesquisa foi definido de forma que pudesse 

ser aplicado com facilidade na produção de concreto em canteiros de obras. Sendo 

assim, foi determinado que a pré-saturação ocorreria no interior do próprio misturador 

em movimento, misturando a quantidade total de água (de amassamento e extra) e o 

agregado graúdo reciclado de concreto. O tempo de pré-saturação definido foi de 5 

minutos, determinado em função da curva de absorção de água do agregado reciclado 

no tempo. Esse tempo corresponde a aproximadamente 90 % do potencial de absorção 

de água do agregado em 24 h, e assim foi garantido o uso do agregado não saturado. Já 

o procedimento de compensação foi realizado com a adição de água extra à mistura. No 

entanto, os autores não explicitaram a quantidade de água que foi acrescentada à mistura 

para o procedimento da compensação. 

Segundo Ferreira, Brito e Barra (2011), em relação a consistência dos concretos 

produzidos com agregados reciclados pré-saturados, o abatimento fixado de 80±10 mm 

foi alcançado em todas as misturas. Já no que diz respeito a densidade dos concretos no 

estado fresco e endurecido, as misturas produzidas com agregados pré-saturados 

apresentaram maior porosidade que as misturas que usaram o método de compensação 

de água. No que tange a resistência à compressão, os concretos produzidos usando 
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agregados pré-saturados também apresentaram menor desempenho. Segundo os autores, 

esses resultados podem ser explicados devido ao elevado nível de umidade dos 

agregados antes da mistura, que pode ter prejudicado a penetração da pasta de cimento 

nos poros, diminuindo aderência entre agregado e pasta e, consequentemente, 

enfraquecendo a zona de transição. 

Fan et al. (2016) estudaram as propriedades de concreto com AMR de concreto. Os 

teores de substituição do agregado miúdo natural pelo AMR foram de 0, 25, 50 e 100 

%. Os agregados miúdos reciclados usados na pesquisa foram de dois tipos, sendo 

diferenciados pela forma de produção. O primeiro foi produzido simultaneamente com o 

agregado graúdo reciclado (R1) e o segundo foi produzido repetindo o processo de 

britagem até que a partícula alcançasse o tamanho definido (R2). De acordo com os 

autores, após o processo de britagem percebeu-se que as partículas de R1 apresentaram-

se mais ásperas e mais angulares do que as partículas de R2. Essa diferença de forma 

pode ser atribuída ao esmagamento repetido e falta de agregado grosso na produção de 

R2.  Todos os agregados usados na pesquisa foram pré-saturados durante 24 h, antes da 

produção do concreto. Após a pré-saturação ainda foi feito o ajuste da água para 

garantir que os agregados usados tivessem alcançado a condição saturado superfície 

seca (SSS). Após a moldagem, os corpos de prova foram mantidos cobertos com um 

filme plástico com o objetivo de evitar a evaporação da água. 

Com a pesquisa, Fan et al. (2016) concluíram que os concretos reciclados apresentaram 

menor abatimento, menor densidade, maior absorção de água e menor resistência à 

compressão, quando comparados ao concreto de referência. Adicionalmente, os autores 

perceberam que os concretos reciclados com R2 apresentaram um comportamento 

melhor quando comparado ao concreto com R1. Isso foi atribuído aos processos de 

britagem dos agregados reciclados. 

Fan et al. (2016) também observaram que o uso do AMR na produção do concreto em 

condição saturada pode ter influenciado de forma negativa as propriedades do concreto 

no estado endurecido, devido a possível perda de água do agregado para a matriz, que 

pode ter proporcionado um aumento da relação a/c dessa região e reduzido a aderência 

da zona de transição. Já a diminuição da trabalhabilidade pode ser atribuída a maior 

angulosidade e maior quantidade de finos dos AMR usados na produção do concreto. 
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Cartuxo et al. (2016) estudaram a produção de concreto com a AMR, usando aditivo 

superplastificante. O AMR usado na pesquisa foi obtido de um concreto fabricado sob 

condições controladas, com propriedades mecânicas e composição definida. Os teores 

de substituição do agregado natural pelo agregado reciclado foram: 0, 10, 30, 50 e 100 

%. Para produção dos concretos, os autores fixaram a quantidade de aditivo 

superplastificante em 1 %, sendo que, na pesquisa, foram usados dois tipos de aditivo 

superplastificante, um regular e outro de alto desempenho. A trabalhabilidade das 

misturas também foi fixada em 125 ± 15 mm. Para manter a trabalhabilidade das 

misturas do concreto os autores compensaram 77,4 % da taxa de absorção de água do 

AMR em 24 h. O processo de mistura usado na pesquisa foi feito da seguinte forma:  

1) os agregados miúdos naturais e reciclados foram introduzidos no misturador 

juntamente com a água de compensação da taxa de absorção de água do AMR e 

2/3 da água de mistura;  

2) após 4 minutos de repouso foi adicionado o agregado graúdo natural e misturado 

por 2 minutos, para homogeneizar a mistura;  

3) em seguida o cimento e o restante da água de mistura junto com o aditivo foram 

adicionados e misturados durante 4 minutos. 

De acordo com Cartuxo et al. (2016), quando se produz concreto com agregado 

reciclado é necessário levar em consideração o teor de substituição máximo que permita 

manter o desempenho do concreto. Em relação aos concretos produzidos usando aditivo 

superplastificante regular, os autores concluíram que no que diz respeito a absorção de 

água por imersão, o teor máximo de substituição deve ser de 50 %. Em se tratando da 

resistência à carbonatação, o teor máximo deve ser de 30 %. Com relação a absorção de 

água por capilaridade e resistência à penetração de íons cloreto é possível usar 100 % de 

agregado miúdo reciclado na produção de concreto. No caso do uso do aditivo 

superplastificante de alto desempenho é possível substituir 100 % do agregado miúdo 

natural pelo AMR na produção de concreto. 

Malta (2012) afirma que o procedimento de mistura de concreto sem compensação da 

taxa de absorção de água dos agregados reciclados e com a utilização de aditivo 

superplastificante para corrigir a trabalhabilidade é o mais adequado para produção de 

concretos com AMR. Segundo o autor, para produção de concreto reciclado é 
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necessário ainda levar em consideração as modificações na ordem de mistura dos 

materiais na betoneira. 

Bravo et al. (2017) realizaram um estudo sobre a eficiência do aditivo superplastificante 

e da composição do agregado reciclado nas propriedades mecânicas do concreto 

reciclado. Segundo os autores, a maioria dos estudos encontrados na literatura sobre a 

influência do uso de aditivos superplatificantes em misturas de concretos reciclados são 

com agregados reciclados de concreto. Assim, os resultados podem não ser válidos 

quando os agregados usados são provenientes de RCD misto, devido à maior 

porosidade, rugosidade e menor resistência mecânica dos agregados. Com o estudo, os 

autores observaram que quando os agregados reciclados são provenientes de RCD 

misto, os superplastificantes à base de policarboxílico atuam de forma satisfatória. 

Porém, quando comparados com o uso em misturas de concreto convencional podem, 

não ser tão eficientes. 

Tam, Gao e Tam (2005) propõem um método de mistura em duas etapas (TSMA2), para 

concretos reciclados (Figura 6) que divide o processo de mistura da água de 

amassamento em dois estágios. Durante a primeira etapa de mistura adiciona-se metade 

da água do traço aos agregados previamente misturados. Essa água será absorvida 

rapidamente pelos agregados reduzindo sua capacidade de absorção. Em seguida, com a 

adição de cimento ocorrerá a formação de uma fina camada de pasta sobre a superfície 

dos agregados, que penetrará nos poros do agregado reciclado, preenchendo as fissuras 

e os vazios superficiais existentes. Como resultado desse processo, a zona de transição 

do concreto reciclado é densificada (Figura 7a), em comparação ao concreto produzido 

com método de mistura convencional (Figura 7b). 

 
Figura 6 Método de mistura em duas etapas (Fonte: TAM; GAO; TAM, 2005) 

Com o estudo, Tam, Gao e Tam (2005) concluíram que a baixa qualidade do concreto 

reciclado é consequência de uma alta taxa de absorção de água, alta porosidade, e uma 

                                                 

2 TSMA – do inglês Two Stage Mixture Approach, que significa método de mistura em duas etapas. 
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zona de transição mais frágil entre o agregado reciclado e a nova argamassa. O método 

de mistura em duas etapas propõe reforçar a zona de transição pasta-agregado do 

concreto. 

  

(a) (b) 
Figura 7 Microestrutura do concreto reciclado: a) Método de mistura em duas etapas; b) Método 

de mistura convencional (Fonte: TAM; GAO; TAM, 2005) 

Brand, Roesler e Salas (2015) realizaram estudos sobre a influência da condição inicial 

de umidade do agregado e do método de mistura, nas propriedades de concretos com 

agregado graúdo reciclado de concreto. Os métodos de mistura usados nessa pesquisa 

foram o convencional e o TSMA. Os autores chegaram à conclusão de que os concretos 

produzidos usando método de mistura de duas etapas e com agregados pré-saturados 

com 80 % da água total apresentaram maior resistência à compressão e melhor 

trabalhabilidade inicial em comparação ao concreto convencional. 

Li et al. (2012) analisaram a microestrutura de concretos com agregado graúdo 

reciclado produzidos usando o método de mistura convencional e o método TSMA. E 

verificaram que os concretos reciclados produzidos usando o método TSMA 

apresentaram uma zona de transição mais densa, com menos vazios e menos hidróxido 

de cálcio na interface entre o agregado e a pasta de cimento hidratada. Dessa forma, os 

autores concluíram que o uso do TSMA tem uma influência benéfica sobre as 

propriedades mecânicas dos concretos reciclados. Além disso, devido a diminuição do 

hidróxido de cálcio na interface entre o agregado e a pasta de cimento hidratada, 

percebeu-se também uma melhoria na durabilidade dos concretos reciclados. 

Eckert e Oliveira (2017) realizaram estudos sobre a influência da taxa de absorção de 

água dos agregados graúdos reciclados mistos na produção de concreto, usando uma 

abordagem de mistura em duas etapas (Figura 8). As diferenças entre o método de 
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mistura utilizado nesse estudo e outros métodos de misturas de duas etapas já descritos 

na literatura foram a determinação dos parâmetros "tempo de mistura" e a "quantidade 

de água extra", determinados em função dos resultados do ensaio de absorção de água 

dos agregados reciclados no tempo.  

No estudo de Eckert e Oliveira (2017) foi definido que a compensação da taxa de 

absorção de água dos agregados reciclados seria de 80 % da água absorvida pelo 

agregado reciclado em 24 h, que nesse estudo corresponde a absorção em 5 minutos. 

Durante a primeira fase da mistura, adicionou-se os agregados, metade da água 

necessária à mistura e a água extra, correspondente a 80 % da água absorvida pelo 

agregado reciclado em 24 h. Após a primeira fase da mistura, toda água extra deveria 

ser absorvida pelos agregados reciclados. Na segunda fase, foi acrescentado o cimento e 

o restante da água da mistura. O tempo de mistura dessa etapa foi de 2 minutos, 

segundo os autores, tempo suficiente para que o concreto obtivesse uma consistência 

homogênea.  

 
Figura 8 Método de mistura em duas etapas (Fonte: ECKERT; OLIVEIRA, 2017) 

Para produção das misturas de concreto do estudo de Eckert e Oliveira (2017) foram 

utilizados dois tipos de agregado miúdo natural, dois tipos de agregado graúdo natural e 

três tipos de agregado graúdo reciclado misto. Os agregados reciclados mistos são 

diferenciados de acordo com sua composição, como apresentado na Tabela 6. O traço 

do concreto de referência produzido foi de 1,00:0,82:0,98:1,49:1,85:0,60, 

(c:a1:a2:p1:p2:a/c), em massa. 

Tabela 6 Composição gravimétrica de agregados reciclados usados na produção de concretos do 

estudo de Eckert e Oliveira (2017) 

Agregados Concreto (%) 
Pedra 

natural (%) 

Material 

cerâmico (%) 

Material 

betuminoso (%) 

Vidro 

(%) 

Solos 

(%) 

RA 1 74,5 21,3 3,6 0,1 0,1 0,4 

RA 2 37,3 26,2 34,1 0,1 0,0 2,4 

RA 3 52,5 10,2 37,2 0,1 0,1 0,1 

Fonte: Adaptado de Eckert e Oliveira (2017). 
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Segundo Eckert e Oliveira (2017), os resultados do estudo mostraram que houve perda 

de trabalhabilidade com o tempo de todos os concretos avaliados. No que diz respeito à 

resistência à compressão, os concretos com agregado reciclado apresentaram menor 

resistência, aos 28 dias. De acordo com os autores, o tempo de pré-molhagem de 5 min 

e a água extra correspondente à parte da água de absorção do AR incorporadas numa 

abordagem de mistura em duas etapas, pode atenuar o efeito negativo da absorção de 

água de agregado reciclado. Os autores também atribuem esses resultados às 

propriedades dos agregados reciclados utilizados, como o teor de finos. E a quantidade 

de material cerâmico contido na composição do agregado reciclado misto. 

Em relação aos métodos de misturas apresentados, como visto anteriormente, alguns 

estudos comprovam que o uso do método TSMA na produção de concretos reciclados 

melhora suas propriedades (LI et al., 2012; BRAND; ROESLER; SALAS, 2015). Já no 

que se refere ao método de duas etapas proposto por Eckert e Oliveira (2017), por ser 

um método novo, poucos estudos foram desenvolvido para comprovar sua eficiência. 

De acordo com os estudos apresentados, na produção de concreto com AMR é 

necessário considerar a forma de compensar a elevada taxa de absorção de água do 

AMR, sendo o uso de aditivo superplastificante a forma mais indicada. Outros fatores 

importantes são o método e tempo de mistura usados na produção do concreto 

reciclado, alguns estudos comprovam que o uso do método TSMA melhora as 

propriedades do concreto reciclado.  

2.6.2 Dosagem de concreto convencional aplicada em concretos com AMR 

A dosagem de concreto pode ser definida como um processo de escolha do 

proporcionamento adequado dos materiais que constituem o concreto (cimento, água, 

agregados, adições e aditivos), com a finalidade de produzir um concreto que atenda as 

especificações definidas com o menor custo possível (MEHTA; MONTEIRO, 2014; 

NEVILLE, 2016).  

Os métodos de dosagem de concretos existentes foram desenvolvidos para os concretos 

com agregados naturais. Alguns autores têm estudado a possibilidade da aplicação 

desses métodos de dosagem aos concretos com agregado miúdo reciclado (AMR) 

(RODRIGUES; FUCALE, 2014; MALTA, 2012). A Tabela 7 apresenta um 
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levantamento dos métodos de dosagem de concretos convencionais utilizados em alguns 

estudos de concretos reciclados com AMR. 

Verifica-se na Tabela 7 que para realização do estudo de dosagem, Rodrigues e Fucale 

(2014) fixaram a trabalhabilidade das misturas de concreto e não compensaram a taxa 

de absorção de água do AMR. De acordo os autores, houve necessidade do aumento da 

relação a/c a medida que o AMR foi acrescentado à mistura. Além disso, Rodrigues e 

Fucale (2014) perceberam que os concretos reciclados apresentaram diminuição da 

resistência mecânica, aumento da quantidade de vazios, diminuição da massa específica 

e aumento da taxa de absorção de água à medida que o teor de AMR aumentou. Em 

relação ao método de dosagem estudado, Rodrigues e Fucale (2014) perceberam que 

houve aumento do teor ideal de argamassa seca, à medida que o teor de AMR 

aumentou.  

Ao analisar os resultados do trabalho de Rodrigues e Fucale (2014) é possível perceber 

que apesar do método de dosagem do IPT/EPUSP ser desenvolvido para os agregados 

naturais, por ser um método de dosagem experimental, o mesmo pode ser usado para 

dosagem de concretos com agregado miúdo reciclado (AMR). Os autores ainda 

verificaram, a partir dos modelos matemáticos estabelecidos, que ao fixarem o consumo 

de cimento das misturas, os concretos reciclados apresentaram valores de resistência à 

compressão superiores, quando comparados ao concreto convencional. O aumento na 

resistência foi cerca de 15 % e 12 % para os concretos com 50 % e 100 % de AMR, 

respectivamente. Segundo Rodrigues e Fucale (2014), esse comportamento pode ser 

atribuído à diminuição da relação a/c efetiva nos concretos reciclados, devido a uma 

parte da água de amassamento ter sido absorvida pelos agregados reciclados, que têm 

uma elevada porosidade, e a um possível efeito fíler do material pulverulento presente 

no AMR. No entanto, observa-se uma discrepância neste comportamento, uma vez que, 

como visto acima, os concretos reciclados do estudo experimental apresentaram 

resistências inferiores quando comparado ao concreto de referência. Isto pode ser 

explicado devido ao consumo de cimento considerado nesta última análise, que está fora 

da faixa usada na pesquisa, como foi verificado no diagrama da dosagem experimental, 

cuja faixa de consumos das curvas variam de 150 a 300 kg para cada 1 m³ de concreto. 
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Tabela 7 Levantamento bibliográfico dos métodos de dosagem utilizados para estudos de concretos reciclados com AMR 

Autor Método de dosagem Mistura Tipo de AMR 
Abati- 

Mento 
Absorção a/c SP Propriedades avaliadas  

Rodrigues 

e Fucale 

(2014) 
IPT/EPUSP 

REF 

50%AMR 

100%AMR 

Misto 
100±20 

mm 

Sem 

compensação - 

SC 

 

Variável - 

Trabalhabilidade ↓ 

Massa específica ↓ 

Absorção de água por imersão ↑ 

fc (MPa) ↓ 

Ec (GPa) ↓ 

          

Malta 

(2012) 

ACI/ABCP 

REF 
125%AMR 
250%AMR 

325%AMR-SC 
450%AMR-SC 

Misto 
70±10 

mm 

Sem 

compensação - 

SC 

 

ou 

 

Com 

compensação de 

40,71 % da taxa 

de absorção do 

AMR 

0,50 
* 

1fc e ft (MPa) ↑ 
2fc e ft (MPa) ↑ 
3fc e ft (MPa) ↓ 
4fc e ft (MPa) ↓ 

IPT/EPUSP 

1fc e ft (MPa) ↑ 
2fc e ft (MPa) ↑ 
3fc e ft (MPa) ↓ 
4fc e ft (MPa) ↓ 

AITCIN 

1fc e ft (MPa) ↑ 
2fc e ft (MPa) ↑ 
3fc e ft (MPa) ↓ 
4fc e ft (MPa) ↓ 

MEHTA/AITCIN 

1fc e ft (MPa) ↑ 
2fc e ft (MPa) ↑ 
3fc e ft (MPa) ↓ 
4fc e ft (MPa) ↓ 

        

Vieira et 

al. (2016) 
FAURY 

REF 

20%AMR 

50%AMR 

100%AMR 

 

Tijolo 

cerâmico 

125±10 

mm 
84,0 % Variável - 

Trabalhabilidade ↓ 

Densidade do concreto fresco ↓ 

fc (MPa) ↓ 

Absorção de água por imersão ↑ 

Absorção de água por 

capilaridade 

↓ 

Profundidade de carbonatação ↑ 

Penetração de íons cloreto ↓ 
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        Continuação  

Autor Método de dosagem Mistura Tipo de AMR 
Abati- 

Mento 
Absorção a/c SP Propriedades avaliadas 

 

Cartuxo et 

al. (2016) 
FAURY 

REF 

10%AMR¹ 

30%AMR 

50%AMR 

100%AMR 

Concreto 
125±15 

mm 
77,4 % Variável 

- 

Trabalhabilidade ↓ 

Densidade do concreto fresco ↓ 

1fc (MPa) ↑ 

REF 

10%AMR5 

30%AMR 

50%AMR 

100%AMR 

1%** 

fc (MPa) ↓ 

Absorção de água por imersão ↑ 

1,5,9Absorção de água por 

imersão 
↓ 

REF 

10%AMR9 

30%AMR 

50%AMR 

100%AMR 

1%*** 

Absorção de água por 

capilaridade 
↑ 

Profundidade de carbonatação ↑ 

Penetração de íons cloreto ↑ 

          

Alves et 

al. (2014) 
FAURY 

REF 

20%AMR 

50%AMR 

100%AMR 

Tijolo 

cerâmico 

125±10 

mm 
84 % Variável - 

Trabalhabilidade ↓ 

Densidade do concreto fresco ↓ 

fc (MPa) ↓ 

ft (MPa) ↓ 

Ec (GPa) ↓ 

Nota: * O autor  menciona que foi usado aditivo superplastificante em algumas misturas de concreto reciclado, mas não especifica quais foram as mistura, nem a 

quantidade de aditivo usado; **foi usado aditivo superpastificante regular; ***foi usado aditivo superpastificante de alto desempenho; S/C- Sem compensação da taxa 

de absorção de água do AMR. 
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Na Tabela 7 também é apresentado o trabalho de Malta (2012), que realizou um estudo 

de dosagem para concretos com AMR misto usando métodos de dosagem de concretos 

convencionais (ACI/ABCP e IPT/EPUSP) e de alto desempenho (AITCIN e 

MEHTA/AITCIN). Observa-se também, que foram fixados a relação a/c em 0,50 e o 

abatimento em 70±10 mm. Com relação as propriedades avaliadas, Malta (2012) 

verificou que para todos os métodos de dosagem estudados, os concretos produzidos 

com AMR que sofreram compensação da taxa de absorção de água apresentaram 

resistências inferiores em relação às misturas que usaram AMR sem compensação. 

Durante a avaliação, Malta (2012) percebeu que as misturas produzidas com o teor de 

argamassa mais elevado, as que usaram os métodos de dosagem do IPT/EPUSP e 

Mehta/Aitcin, apresentaram-se mais homogêneas e sem segregação do agregado graúdo, 

quando comparadas as misturas que usaram o método de dosagem do ACI/ABCP e 

AITCIN. Já as misturas produzidas usando o método de dosagem do ACI/ABCP, que 

possuem menor teor de argamassa seca (α), apresentaram-se menos homogêneas e 

coesas, quando comparadas às misturas produzidas com os métodos anteriores. De 

acordo com o autor, comparando os métodos de dosagem convencionais, os concretos 

reciclados produzidos usando o método do IPT/EPUSP apresentaram melhor 

desempenho do que os concretos dosados pelo método do ACI/ABCP.  

Como pode ser observado na Tabela 7, Cartuxo et al. (2016), Alves et al. (2014) e 

Vieira et al. (2016) realizaram estudos de dosagem usando o método de dosagem de 

Faury para determinar a composição das misturas dos concretos. Os autores usaram esse 

método com a finalidade de obterem uma curva de compacidade máxima e eliminar o 

efeito do tamanho de partícula sobre as propriedades do concreto reciclado, melhorando 

seu desempenho.  

Com relação às propriedades avaliadas em cada estudo, Cartuxo et al. (2016), Alves et 

al. (2014) e Vieira et al. (2016) perceberam que os concretos com AMR apresentaram 

menor desempenho. Os autores atribuíram esses resultados ao aumento da relação a/c 

das misturas de concretos reciclados, devido à elevada taxa de absorção dos agregados 

miúdos reciclados usados em cada estudo. No que concerne ao método de dosagem 

usado nas pesquisas, de acordo com os autores, o uso do método de dosagem de Faury 

possibilitou a obtenção de uma curva de compacidade máxima para todos os agregados 

usados. Desse modo, Cartuxo et al. (2016), Alves et al. (2014) e Vieira et al. (2016) 
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atribuem o menor desempenho apresentado pelos concretos reciclados aos parâmetros 

fixados em cada estudo. 

Diante do exposto, observa-se que os estudos de dosagem de concretos reciclados com 

AMR apresentados usaram métodos de dosagem de concretos convencionais, alterando 

apenas alguns parâmetros, por ainda não existir um método de dosagem específico para 

concretos reciclados. Além disso, ao analisar os estudos apresentados é possível 

perceber que o método de dosagem do IPT/EPUSP e o método de dosagem de Faury 

são os mais indicados para serem usados na dosagem de concretos com agregado miúdo 

reciclado (AMR). Esses métodos de dosagem são experimentais e consideram as 

características físicas dos agregados durante o processo de dosagem, minimizando a 

influência de aspectos como elevado teor de finos, taxa de absorção e textura mais 

rugosa, em comparação aos agregados naturais. Observa-se também, que é necessário 

uma análise dos parâmetros fixados nos estudos de dosagem, uma vez que independente 

do método de dosagem usado, esses parâmetros podem influenciar o desempenho dos 

concretos reciclados. 

2.6.3 Propriedades do concreto reciclado 

2.6.3.1 Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade do concreto é definida como a característica que determina a 

facilidade com que o concreto pode ser manipulado, no estado fresco, sem perder a sua 

homogeneidade (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Dessa forma, é considerada como uma 

das propriedades mais importantes do concreto no estado fresco, devido a grande 

influência que exerce sobre as propriedades do concreto no estado endurecido 

(PADOVAN, 2013).  

As características dos agregados reciclados tais como, alta taxa de absorção de água, 

textura mais ásperas e formato mais irregular dos grãos, exercem bastante influência 

sobre a trabalhabilidade dos concretos reciclados (ARAÚJO et al., 2016; GOMES et al., 

2015; LEITE; FIGUEIRÊDO FILHO; LIMA, 2013). No geral, o concreto com 

agregado reciclado possui menor abatimento que o concreto convencional. Apesar 

disso, é possível produzir um concreto trabalhável, do ponto de vista da moldabilidade 

das misturas com esse material (LEITE, 2001; MALTA, 2012).  
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Moreira (2010), Padovan (2013) e Rodrigues e Fucale (2014) produziram concretos 

com agregados reciclados sem compensação da sua taxa de absorção de água. Os 

autores observaram que, para alcançar a trabalhabilidade fixada, medida pelo 

abatimento do tronco de cone, foi necessário corrigir a quantidade de água das misturas, 

majorando a relação a/c dos concretos reciclados. 

Já González-Fonteboa et al. (2011) verificaram que mesmo com a realização da 

compensação da taxa de absorção de água dos agregados reciclados e com o uso de 

aditivo superplastificante, houve redução do abatimento das misturas de concretos 

reciclados. Assim, foi necessário aumentar a relação a/c de dosagem, para que o 

abatimento desejado fosse alcançado. O mesmo foi observado por Etxeberria et al. 

(2007) e Moitinho e Leite (2015), que também realizaram compensação da taxa de 

absorção de água dos agregados reciclados e usaram aditivo superplastificante para 

garantir a trabalhabilidade de concretos reciclados. 

Pereira, Evangelista e Brito (2012) estudaram o efeito do uso de aditivos 

superplastificantes na trabalhabilidade de concretos com AMR de concreto. Os teores de 

substituição do agregado miúdo natural pelo AMR foram de 0, 10, 30, 50 e 100 %, o 

abatimento dos concretos foi fixado em 120 mm e a taxa de absorção de água do AMR 

foi compensada em 50 %. Nessa pesquisa foram utilizados dois tipos de aditivos, um 

superplastificante regular (SP1) e um superplastificante de alto desempenho (SP2). Os 

autores concluíram que a eficiência do uso de aditivo superplastificante em misturas de 

concretos reciclados, em termos de trabalhabilidade, diminuiu à medida que se 

aumentou a incorporação de AMR. Mas, ainda assim, todas as misturas de concreto 

produzidas alcançaram o abatimento fixado. 

Figueirêdo Filho (2011) avaliou a influência da taxa de compensação de água dos 

agregados reciclados na trabalhabilidade dos concretos usando os ensaios de abatimento 

do tronco de cone e espalhamento na mesa de Graff. O autor verificou que com o 

aumento do percentual da taxa de compensação da taxa de absorção de água dos 

agregados reciclados houve um aumento na fluidez das misturas de concreto (Tabela 8). 

Nos resultados experimentais (Tabela 8) verificou-se que, tanto para ensaio de 

abatimento quanto para o ensaio de espalhamento, o concreto com 60 % de 

compensação da taxa de absorção de água do AMR e com 100 % de AMR apresentou o 

menor resultado. Quando comparado ao concreto de referência existe uma redução de 

aproximadamente 36,8 % no abatimento e 8,1 % no espalhamento. O autor percebeu 

com isso, que a diferença entre a trabalhabilidade do concreto convencional e do 
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concreto reciclado é menor quando avaliada pelo ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff. A textura mais rugosa do AMR aumenta o atrito interno das misturas, 

dificultando o seu fluxo de escoamento. Por esse motivo, a aplicação de uma 

componente dinâmica na determinação da trabalhabilidade, como acontece no ensaio de 

espalhamento na mesa de Graff, implica em redução da viscosidade e desse atrito 

interno das misturas com AMR e reduz as forças de coesão, mesmo para pequenos 

incrementos do teor de água (FIGUERÊDO FILHO, 2011). 

Tabela 8 Resultados de literatura do ensaio de abatimento do troco de cone e espalhamento na mesa 

de Graff 

Mistura 

Abatimento (mm) Espalhamento (mm) 

Porcentagem de compensação da taxa de absorção de água do AMR 

REF 60% 70% 80% 90% REF 60% 70% 80% 90% 

Referência 95 - - - - 370 - - - - 

50%AMR - 70 80 80 80 - 375 373 358 393 

100%AMR - 60 95 75 125 - 340 360 355 408 

Fonte: Adaptado de Figueirêdo Filho (2011). 

 

Moitinho e Leite (2015) realizaram um estudo com concretos reciclados e usaram o 

ensaio de espalhamento na mesa de Graff como parâmetro de controle da 

trabalhabilidade. O espalhamento fixado na pesquisa foi de 400±40 mm. A Tabela 9 

mostra os resultados do estudo. 

Tabela 9 Resultados de espalhamento na mesa de Graff obtidos no estudo de Moitinho e Leite (2015) 

Traço a/c 

 Espalhamento (mm) 

SP 

(%) 
REF RCD 

1,0:3,5 0,43 1,5 415 378 

1,0:5,0 0,57 1,5 423 389 

1,0:6,5 0,71 1,5 443 401 

Fonte: Adaptado de Moitinho e Leite (2015) 

Nota: RCD – Resíduo de argamassa de revestimento e 

assentamento. 

 

Ao avaliar os resultados da Tabela 9, Moitinho e Leite (2015) verificaram que o 

espalhamento fixado (400±40mm) foi alcançado tanto para os concretos de referência, 

quanto para os concreto reciclados, para todos os traços. 

Santos (2016) realizou um estudo de dosagem de concreto reciclado usando o método 

do IPT/EPUSP e avaliou a trabalhabilidade dos concretos, usando o ensaio de 

espalhamento na mesa de Graff. No estudo foi definido que o teor de substituição do 

agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado seria de 20 e 40 % e que os 

níveis de espalhamento que os concretos deveriam alcançar seria de 350±20 mm (N1-



56 

 

consistência plástica) e 400±20 mm (N2-consistência fluida). A Tabela 10 mostra os 

resultados do estudo. 

Tabela 10 Resultados de literatura do ensaio de espalhamento na mesa de Graff 

Mistura 

Traço 

1:3,5 1:5,0 1:6,5 

E (mm) a/c E (mm) a/c E (mm) a/c 

20%AGR-N1 350 0,41¹ 350 0,50¹ 345 0,62¹ 

20%AGR-N2 385 0,42² 395 0,51² 390 0,63² 

40%AGR-N1 355 0,41² 370 0,52² 360 0,64² 

40%AGR-N2 405 0,42³ 405 0,54³ 400 0,65³ 

Fonte: Adaptado de Santos (2016). 

Nota: E – espalhamento na mesa de Graff;  AGR – agregado graúdo reciclado(1) Foi utilizado na mistura 

0,3 % de aditivo superplastificante; (2)  Foi utilizado na mistura 0,4 % de aditivo superplastificante; (3)  

Foi utilizado na mistura 0,5 % de aditivo superplastificante. 

 

Ao analisar a Tabela 10, percebe-se que as faixas de espalhamento fixadas foram 

alcançadas para todos os concretos produzidos. Com o estudo, Santos (2016) concluiu 

que o ensaio de espalhamento mostra-se eficiente como parâmetro de controle da 

trabalhabilidade para a dosagem do concreto reciclado usando o método do IPT/EPUSP.  

Leite (2001) aponta que ao repetir o ensaio de abatimento do tronco de cone três vezes 

para o mesmo traço percebeu-se uma variabilidade muito alta nos resultados para o 

concreto reciclado. Isso se deve à ineficiência deste método para avaliação da 

trabalhabilidade de concretos com agregados reciclados. O concreto reciclado apresenta 

maior aspereza, possuindo índices de abatimento mais baixos e mais variáveis. Malta 

(2012) também afirma que o ensaio de abatimento não é indicado para avaliar a 

trabalhabilidade de concretos reciclados devido as variações dos resultados do ensaio. 

Com base nos resultados encontrados na literatura, é importante salientar que, durante o 

processo de dosagem de concretos reciclados é necessário que se tenha uma atenção 

com a medida de trabalhabilidade utilizada, pois no geral, essa propriedade é bastante 

influenciada pelas características dos agregados reciclados. Observou-se também que o 

ensaio de espalhamento na mesa de Graff pode ser o mais indicado para avaliar essa 

propriedade. 

2.6.3.2 Resistência à compressão 

A resistência à compressão do concreto é uma das propriedades mecânicas que mais se 

faz referência, devido a facilidade de execução do ensaio e por servir de parâmetro para 

outras propriedades. Quando se estuda materiais multifásicos, como o concreto, é 
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necessário que se leve em consideração a porosidade de cada componente da 

microestrutura, pois essa característica pode se tornar um fator limitante para resistência 

final do conjunto. No concreto existe uma relação inversa entre a porosidade do material 

e sua resistência mecânica (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

Segundo Reis (2009), quanto maior for à porosidade da matriz de cimento, do agregado 

e da zona de transição (interface entre o agregado e matriz de cimento), maior será a 

redução de resistência à compressão dos concretos. A porosidade dos concretos é 

diretamente proporcional à relação a/c, que tem influência direta na resistência à 

compressão (REIS, 2009; LEITE 2001; GUO et al., 2018). Moreira (2010) analisou o 

efeito isolado da relação a/c sobre a resistência do concreto com agregado graúdo 

reciclado de concreto. O autor verificou que, assim como ocorre no concreto 

convencional, quanto maior a relação a/c, menor a resistência à compressão, conforme 

pode ser visualizado na Figura 9. 

 
Figura 9 Resultados de literatura da avaliação do efeito da relação a/c sobre a resistência à 

compressão de concretos reciclados, aos 28 dias (Fonte: MOREIRA, 2010) 

Além da relação a/c, o tipo e o teor do agregado reciclado também exercem influência 

na resistência à compressão dos concretos (SANTOS, 2016). No geral, os agregados 

naturais são densos e resistentes e, por conta disso, raramente exercem influência sobre 

a resistência à compressão dos concretos. Já os agregados reciclados de RCD, devido a 

sua elevada porosidade tem um importante papel na determinação da resistência dos 

concretos reciclados (REIS, 2009; MOREIRA, 2010; CARNEIRO, 2011; SANTIAGO, 

2008; VIEIRA, 2003). 

Carneiro et al. (2014) analisaram o comportamento mecânico de concretos reciclados, 

com teor de substituição de 25 % do agregado miúdo natural pelo AMR misto, sem 

compensação da taxa de absorção de água do agregado reciclado. A correção da 
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trabalhabilidade das misturas com agregado reciclado foi feita com o uso de aditivo 

superplastificante, de maneira que a relação a/c foi mantida constante. A Tabela 11 

mostra os resultados do ensaio de resistência à compressão dos concretos estudados. 

Tabela 11 Resultados de resistência à compressão em concretos do estudo de Carneiro et al. (2014) 

Mistura a/c SP (%) 
fc28 (MPa) 

Média DP CV (%) 

CREF 0,54 0,0 37,7 1,6 4,0 

CAMR 0,54 2,6 40,0 1,9 5,0 

Fonte: Adaptado de Carneiro et al. (2014). 

Nota: CREF-concreto de referência; CAMR- Concreto com agregado miúdo reciclado. 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 11, verifica-se que houve um incremento de 

aproximadamente 6 % na resistência à compressão do concreto com a substituição do 

agregado miúdo natural por 25 % de AMR, aos 28 dias, no estudo desenvolvido por 

Carneiro et al. (2014). 

Vinay Kumar et al. (2017) realizaram um estudo sobre o uso de agregado reciclado de 

concreto em concreto de alto desempenho. Os teores de substituição realizados nesse 

trabalho foram de:  

• 20 % do agregado miúdo natural pelo agregado miúdo reciclado; 

• 20 % do agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado; 

• 20% do agregado miúdo e graúdo naturais pelos agregados miúdo e graúdo 

reciclados.  

Para alcançar a trabalhabilidade fixada, nesse estudo,  foi utilizado aditivo 

superplastificante. Assim, a relação a/c das misturas de concreto não sofreu variação. Os 

resultados do ensaio de resistência à compressão dos concretos podem ser visualizados 

na Tabela 12. 

Tabela 12 Resultados do ensaio de resistência à compressão, aos 28 dias, dos concretos estudados por 

Vinay Kumar et al. (2017) 

Mistura a/c SP (%) fc (MPa) 

REF 0,35 3,2 72,0 

AGR(20%) 0,35 3,2 71,0 

AMR 20%) 0,35 5,0 85,3 

AGR(20%)+AMR(20%) 0,35 5,0 73,3 

Fonte: Adaptado de Vinay Kumar et al. (2017). 

Nota: REF - concreto de referência; AGR - agregado graúdo reciclado; AMR - 

agregado miúdo reciclado.  
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Ao analisar os resultados da Tabela 12 é possível observar que comparado ao concreto 

de referência, o concreto com 20 % de AGR apresentou uma redução de 1,4 % na 

resistência à compressão, enquanto nas misturas AMR(20%) e AGR(20%)+AMR(20%) 

houve aumento da resistência, em cerca de 18,5 % e 1,8 %, respectivamente. De acordo 

os autores, o aumento de 18,5% para o concreto com 20% de AMR pode ser explicado 

devido à elevada absorção de água do AMR, que reduziu a relação a/c efetiva da 

mistura de concreto, aumentando sua resistência. 

Como descrito no item 2.5.4, Pereira, Evangelista e Brito (2012) analisaram a influência 

do uso de dois tipos de aditivos superplastificantes na resistência à compressão, para 

cinco famílias de concretos produzidos com AMR. A Tabela 13 mostra os resultados da 

pesquisa.  

Tabela 13 Resultados do ensaio de resistência à compressão e relação a/c dos concretos estudados por 

Pereira, Evangelista e Brito (2012) 

Mistura 
WS SP1 SP2 

fc(MPa) a/c fc(MPa) a/c fc(MPa) a/c 

CREF 39,5 0,55 53,3 0,45 65,2 0,38 

C10 40,0 0,55 53,7 0,45 64,6 0,39 

C30 38,6 0,56 51,0 0,47 65,4 0,40 

C50 37,6 0,56 47,8 0,48 63,2 0,41 

C100 38,6 0,57 45,1 0,51 63,0 0,43 

Fonte: Adaptado de Pereira, Evangelista e Brito (2012). 

Nota: CREF-concreto de referência; C10- concreto com 10% de agregado miúdo reciclado; 

C30- concreto com 30% de agregado miúdo reciclado; C50- concreto com 50% de 

agregado miúdo reciclado; C100- concreto com 100% de agregado miúdo reciclado; SP1- 

Aditivo superplastificante regular; SP2-Aditivo superplastificante de alto desempenho; 

WS- Misturas de concreto sem aditivo. 

 

Os resultados da Tabela 13 mostram que, comparado ao concreto de referência, os 

resultados de resistência à compressão foram mantidos para todos os concretos com 10 

% de AMR. Já com o aumento do teor de substituição, a resistência à compressão 

diminui em até 5 % para o concreto sem aditivo, esse resultado corresponde ao teor de 

substituição de 50 %. Houve uma redução de no máximo 15,4 % para o concreto com 

SP1, valor correspondente a substituição de 100 %, e em até 3,4 % para o concreto com 

SP2 com 100 % de AMR. De acordo com Pereira, Evangelista e Brito (2012), as 

reduções da resistência foram menores para o concreto com SP2, por conta da sua maior 

capacidade de redução de água. 

Evangelista e Brito (2010) avaliaram as propriedades mecânicas de concretos com 

AMR de concreto. Para produção dos concretos foram fixados a consistência em 80±10 

mm e a taxa de compensação da absorção de água do AMR foi 50 % do total de água 
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absorvida pelo agregado reciclado em 24 h. A Tabela 14 mostra o resultado do ensaio 

de resistência à compressão do concreto. Os autores perceberam que houve um 

decréscimo da resistência à compressão dos concretos à medida que o AMR foi 

incorporado a mistura. Essa redução foi de cerca de 3,4 % e 7,6 %, para os concretos 

com 30 % e 100 % de substituição do miúdo natural pelo AMR, respectivamente, 

quando comparados ao concreto de referência.  

Tabela 14 Relação a/c dos concretos e os resultados do ensaio de resistência à compressão do estudo 

de Evangelista e Brito (2010) 

Mistura REF CR30 CR100 

Relação a/c 0,41 0,45 0,48 

Resistência à compressão 59,3 57,3 54,8 

Fonte: Adaptado de Evangelista e Brito (2010). 

Nota: CR30-Concreto com 30 % de AMR; CR100- Concreto com 100 % de AMR. 

 

Leite, Figueiredo e Lima (2013) estudaram a influência da taxa de compensação da taxa 

de absorção de água do AMR de argamassa em algumas propriedades de concretos 

reciclados, com teores de substituição de 0, 50 e 100 %. A Tabela 15 mostra os 

resultados do ensaio de resistência à compressão dos concretos reciclados com uso 

apenas de AMR. 

Tabela 15 Resultados do ensaio de resistência à compressão do estudo de Leite, Figueiredo e Lima 

(2013) 

Mistura 
REF 

Taxa de compensação 

60% 70% 80% 90% 

fc28 a/c fc28 a/c fc28 a/c fc28 a/c fc28 a/c 

Referência 32,8 0,45 - - - - - - - - 

50%AMR - - 32,5 0,47 31,7 0,48 33,3 0,48 35,0 0,49 

100%AMR - - 33,8 0,50 29,3 0,51 30,2 0,51 31,3 0,52 

Fonte: Adaptado de Leite, Figueiredo e Lima (2013). 

Nota: fc28 – resistência média à compressão, expressa em MPa. 

 

Segundo Leite, Figueiredo e Lima (2013), os resultados do estudo mostram que as 

misturas com 50 % de AMR apresentaram um aumento de 2 e 7 % na resistência à 

compressão, para a taxa de compensação de 80 e 90 %, respectivamente. Os autores 

atribuíram esse aumento ao elevado teor de finos do AMR que pode ter preenchido os 

vazios da matriz de cimento, aumentando a sua densidade e contribuindo para aumentar 

a resistência à compressão. Segundo os autores, a redução da resistência à compressão 

dos concretos com 100 % de AMR quando comparados ao concreto com 50 % de 

AMR, pode ser atribuído a maior relação a/c efetiva das misturas com 100 %. Sendo 
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assim, a resistência à compressão diminui por conta da redução do teor de cimento e do 

aumento da água livre, exceto para a mistura com taxa de compensação de 60 %. 

Como descrito no item 2.6.1, Cartuxo et al. (2016) realizaram estudo de algumas 

propriedades do concreto com AMR de concreto usando aditivo superplastificante. Para 

que a trabalhabilidade das misturas fossem mantidas, os autores compensaram a taxa de 

absorção de água dos agregados reciclados em 77,4 % do total de água absorvida pelo 

AMR durante 24 h e usaram 1 % de aditivo superplastificante. A Tabela 16 mostra os 

resultados do ensaio de resistência à compressão dos concretos estudados. 

Tabela 16 Resultados do ensaio de resistência à compressão (MPa) do estudo de Cartuxo et al. (2016) 

Mistura CO  C1  C2  

 fc28 (Mpa) a/c fc28 (Mpa) a/c fc28 (Mpa) a/c 

0% 49,37 0,51 66,79 0,43 80,64 0,38 

10% 51,17 0,52 63,86 0,45 77,41 0,39 

30% 47,21 0,52 61,65 0,48 71,73 0,39 

50% 43,53 0,53 58,73 0,51 69,31 0,40 

100% 41,20 0,55 47,36 0,55 63,72 0,41 

Fonte: Adaptado de Cartuxo et al. (2014). 

Nota: CO-Concreto sem aditivo; C1- Concreto com aditivo 

superplastificante regular; C2- Concreto com aditivo superplastificante 

de alto desempenho. 

 

Cartuxo et al. (2016) verificaram que houve diminuição da resistência à compressão dos 

concretos à medida que o teor de AMR aumentou, exceto para o teor de 10 % de 

substituição, nas misturas de concreto sem aditivo superplastificante. Essa redução foi 

maior para os concretos com 100 % de AMR, quando comparado ao concreto de 0 %, 

sendo de aproximadamente 16,6 % para o CO, de 29,1 % para o C1 e de 21,0 % para o 

C2. Os autores também perceberam que, para todos os teores de substituição, o uso do 

aditivo superplastificante melhorou a resistência à compressão, em comparação ao 

concreto sem aditivo. Esse resultado pode ser atribuído a menor relação a/c efetiva das 

misturas com uso de aditivo superplastificante. 

Como visto no item 2.6.2, Alves et al. (2014) realizou um estudo sobre as propriedades 

mecânicas do concreto com AMR de tijolo cerâmico. A Tabela 17 mostra os resultados 

de resistência à compressão dos concretos. 
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Tabela 17 Resultados de literatura de resistência à compressão 

Misturas fc (MPa) 

REF 46,20 

20% 42,90 

50% 41,80 

100% 41,70 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2014). 

 

De acordo Alves et al. (2014), os resultados da Tabela 17 mostram que a resistência à 

compressão diminui com o aumento do teor de agregados de tijolo cerâmico reciclado. 

Os autores atribuem esse comportamento a maior porosidade do AMR de tijolo 

cerâmico. A perda máxima de resistência foi de aproximadamente 10 %, atingida para a 

mistura com substituição de 100% do agregado natural por AMR. 

Leite (2001) e Vieira (2003) avaliaram a influência da incorporação de AMR misto em 

diferentes proporções e relações a/c na resistência à compressão de concretos reciclados. 

Os resultados das pesquisas podem ser vistos na Tabela 18. 

Tabela 18 Resultados de literatura de resistência à compressão (MPa) 

AMR 

Leite (2001) Vieira (2003) 

Relação a/c Relação a/c 

0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 

0% 39,6 19,6 13,0 48,0 33,2 25,8 

50% 40,5 20,6 13,9 49,7 36,7 29,8 

100% 41,5 21,5 14,9 50,1 38,8 32,5 

Fonte: Adaptado de Leite (2001) e Vieira (2003). 

 

Com os resultados apresentados na Tabela 18, Leite (2001) e Vieira (2003) concluíram 

que o acréscimo do AMR ocasionou um ganho na resistência à compressão do concreto, 

para todas as relações a/c estudadas, sendo que esse ganho foi maior, quanto maior o 

teor de substituição. Comparado ao concreto de referência, os concretos com 100 % de 

AMR chegaram a alcançar resistência à compressão 14,6 % superior no estudo de Leite 

(2001) e cerca de 26 % superior no estudo de Vieira (2003). O incremento da resistência 

com o aumento do AMR foi justificado pelo fato do agregado reciclado apresentar 

maior rugosidade, que melhora a aderência entre a pasta e o agregado, granulometria 

mais contínua e maior quantidade de finos, que podem ter contribuído com o 

fechamento de vazios, reduzindo a porosidade do concreto.  

De acordo com os estudos apresentados, de modo geral, é possível perceber que a 

resistência à compressão dos concretos com agregado miúdo reciclado (AMR) sofre 

influência do tipo e da porosidade do AMR usado na produção do concreto, do teor de 

substituição, da relação a/c, da compensação ou não da taxa de absorção de água do 
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AMR, do uso de aditivo superplastificante e da capacidade de redução de água do 

aditivo superplastificante. 

2.6.3.3 Resistência à tração 

Geralmente, os concretos apresentam baixo valor de resistência à tração. Por esse 

motivo essa propriedade é considerada como uma característica mecânica secundária. 

No entanto, quando novos materiais, como é o caso do uso do agregado miúdo reciclado 

(AMR), são utilizados na produção do concreto, essa propriedade mecânica deve ser 

considerada (LEITE, 2001). 

A resistência à tração dos concretos está relacionada com a resistência à compressão, no 

entanto, não existe uma proporcionalidade direta. A resistência à tração aumenta 

conforme a resistência à compressão aumenta, porém, a uma taxa decrescente. No geral, 

quanto mais alta for a resistência à compressão do concreto, menor é a relação entre a 

resistência à tração e a resistência à compressão. Essa relação é influenciada por vários 

fatores combinados, como: relação a/c, idade de cura, tipo de agregado, uso de aditivo e 

adições (MEHTA; MONTEIRO, 2014; NEVILLE, 2016). 

Como descrito no item 2.6.3.2, Alves et al. (2014) estudaram as propriedades de 

concretos com AMR de tijolo cerâmico. A Tabela 19 apresenta os resultados de 

resistência à tração desse estudo. 

Tabela 19 Resultados de resistência à tração do estudo de Alves et al. (2014) 

Misturas fc (MPa) 

REF 3,60 

20% 3,53 

50% 3,40 

100% 3,42 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2014). 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 19, Alves et al. (2014) perceberam que os concretos 

com AMR de tijolo cerâmico apresentaram resistência à tração menor quando 

comparados ao concreto de referência. A perda máxima de resistência foi de 5,7 %, 

encontrado para uma taxa de substituição de 50 %. Os autores atribuem esse 

comportamento a elevada porosidade do AMR.  

Evangelista e Brito (2007) também estudaram o comportamento mecânico de concretos 

reciclados, com substituição parcial e total do agregado miúdo natural por AMR de 

concreto. Os autores perceberam que a resistência à tração diminuiu com o aumento da 
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taxa de substituição do agregado natural pelo agregado reciclado. Essa redução foi de 

em cerca de 5 % e 23,4 %, para os teores de substituição de 30 e 100 %, 

respectivamente (Tabela 20). Todavia, segundo os autores, os resultados obtidos para 

essa propriedade são aceitáveis para níveis de substituição de até 30 %. 

Tabela 20 Resultados de resistência à tração dos concretos estudados por Evangelista e Brito (2007) 

Misturas ft (MPa) 

REF 3,85 

C30R 3,65 

C100R 2,95 

Fonte: Adaptado de Evangelista e Brito (2007). 

Nota: REF: Concreto de referência; C30R: Concreto com 

30% de AMR; C100R: Concreto com 100% de AMR. 

 

Leite (2001) realizou um estudo com concretos com AMR misto. A Tabela 21 mostra os 

resultados de resistência à tração por compressão diametral e resistência à tração na 

flexão do estudo de Leite (2001). 

Tabela 21 Resultados de resistência à tração na flexão e resistência à tração por compressão diametral 

do estudo de Leite (2001) 

AMR 

ft’F(MPa) ft’D(MPa) 

Relação a/c 

0,40 0,45 0,60 0,75 0,80 0,40 0,45 0,60 0,75 0,80 

0% 6,3 5,6 4,6 4,1 4,0 5,1 4,3 3,0 2,5 2,4 

50% 5,6 5,1 4,4 4,1 4,0 4,7 4,1 3,2 2,8 2,7 

100% 6,9 6,2 4,7 4,7 4,6 4,5 4,1 3,5 3,2 3,1 

Fonte: Adaptado de Leite (2001). 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 21, percebe-se que, os para os concretos com o teor 

de substituição de 50 % e com relação a/c menor, a resistência à tração na flexão e 

tração por compressão diametral diminuem em torno de 11 % e 7 %, respectivamente. 

Verifica-se, ainda, para o teor de substituição 50 % que a medida que a relação a/c 

aumenta a resistência à tração dos concretos com AMR fica mais próxima da resistência 

do concreto de referência. De acordo com Leite (2001), o decréscimo da resistência à 

tração para os concretos reciclados com baixas relações a/c pode ter ocorrido por 

dificuldades com o adensamento das misturas no estado fresco. A medida que a relação 

a/c dos concretos aumenta, a dificuldade com o adensamento pode não acontecer e por 

isso a resistência à tração do concreto reciclado aumenta. 

Observa-se, também, que para o teor de substituição de 100 % a resistência à tração na 

flexão aumenta em até 15 % e a resistência à tração por compressão diametral aumenta 

em no máximo 29 %. Segundo Leite (2001), as propriedades dos agregados reciclados, 
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em especial sua forma e textura, tem grande influência sobre a microestrutura da zona 

de transição dos concretos, podendo até contribuir para formação de uma zona de 

transição mais compacta. Desse modo, a maior rugosidade dos AMR pode ter 

melhorado a aderência pasta/agregado do concreto, e as frações do agregado de menores 

dimensões podem ter contribuído para o maior fechamento dos poros, melhorando a 

resistência à tração dos concretos com 100 % de AMR. 

Reis (2009) também estudou a influência do uso do AMR na resistência à tração dos 

concretos e observou que quanto maior o percentual de substituição do agregado natural 

pelo agregado reciclado, menores foram os resultados da resistência à tração dos 

concretos. Segundo o autor, esse resultado sofreu influência da relação a/c dos 

concretos, uma vez que, a relação a/c e a resistência à tração dos concretos estudados 

obedeceram a lei de proporcionalidade inversa, ou seja, quanto maior a relação a/c dos 

concretos menor foi sua resistência à tração. 

Carneiro et al. (2014) em seus estudos com concretos reciclados, observaram que o uso 

de 25 % de AMR na produção do concreto pouco influenciou nos resultados de 

resistência à tração (Figura 10). 

 

Figura 10 Resistência à tração relativa de concretos reciclados de RCD misto (Fonte: CARNEIRO 

et al., 2014) 

É possível perceber que o concreto com agregado miúdo reciclado (AMR) apresentou 

resistência à tração próxima da dos concretos de referência, devido, principalmente, a 

sua textura mais áspera e as frações de menor dimensão contidas no AMR. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

De modo a alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, foi desenvolvido um 

programa experimental que estabelecesse os materiais e métodos de ensaios que seriam 

usados no estudo de dosagem de concreto com agregado miúdo reciclado.  

Os materiais utilizados na produção dos concretos foram caracterizados de acordo com 

as prescrições normativas vigentes. Para dosagem dos concretos foi utilizada uma 

adaptação do método do IPT/EPUSP, tendo sido realizada uma modificação no método 

para determinação da trabalhabilidade, usada como parâmetro para definição da 

demanda de água no traço de concreto. Ao invés de utilizar o ensaio de abatimento, 

prescrito pela NBR NM 67 (ABNT, 1998), foi utilizado o método de determinação do 

espalhamento na mesa de Graff, conforme descrito pela NBR NM 68 (ABNT, 1998). 

Em seguida, foram avaliadas algumas propriedades dos concretos no estado fresco e no 

estado endurecido, para diferentes proporções de agregado miúdo reciclado. 

Para oferecer maior confiabilidade, os resultados obtidos no final do experimento foram 

avaliados estatisticamente, por meio da análise de variância, utilizando o software 

Statistica®. 

A seguir, está apresentado um detalhamento do programa experimental desenvolvido. 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Cimento 

O cimento utilizado no desenvolvimento desse estudo foi o cimento Portland composto 

com pozolana, classe 32 (CP II-Z 32). A escolha por este tipo de cimento se deu 

considerando que o mesmo é facilmente encontrado no mercado da região de Feira de 

Santana, onde a pesquisa foi desenvolvida. A Tabela 22 apresenta os resultados da 

caracterização do cimento, de acordo com as prescrições normativas vigentes. 
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Tabela 22 Propriedades físicas e mecânicas do Cimento CP II-Z 32 

Propriedades avaliadas – Método Resultados 

Limites NBR 

11578 (ABNT, 

1991) 

Resistência à compressão - NBR 7215 

(ABNT, 1996) 

Idades 

(dias) 

3 17,5 MPa ≥10 MPa 

7 21,8 MPa ≥20 MPa 

28 32,4 MPa ≥32 MPa 

Massa específica - NBR 16605 (ABNT, 2017) 3,06 g/cm³ - 

Índice de finura - NBR 11579 (ABNT, 2012) 1,4 % ≤12,0 % 

Pasta de consistência normal - NBR 16606 (ABNT, 2017) 27,0 % - 

Início de pega - NBR 16607 (ABNT, 2017) 3h10min ≥1 h 

Fim de pega - NBR 16607 (ABNT, 2017) 4h00min ≤10 h 

 

Observa-se que os resultados apresentados na Tabela 22 atendem aos limites 

estabelecidos pela NBR 11578 (ABNT, 1991), que especifica o CP II-Z 32. 

3.1.2 Agregado miúdo 

Para a produção dos concretos foram utilizados três tipos de agregados miúdos: uma 

areia fina quartzosa (AMN1), proveniente de jazidas da cidade de Alagoinhas/BA, uma 

areia lavada quartzosa (AMN2), proveniente do rio Paraguaçu - Santo Estevão/BA, e o 

agregado miúdo reciclado misto (AMR), o mesmo utilizado no estudo realizado por 

Carneiro (2011). A composição gravimétrica do RCD que deu origem ao AMR pode ser 

visualizada na Figura 11, na qual verifica-se que o RCD é composto 

predominantemente por resíduo de argamassa e material cerâmico, componentes com 

maior porosidade. 

 

Figura 11 Composição gravimétrica do RCD (Fonte: CARNEIRO, 2011) 
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Os agregados miúdos, naturais e reciclado, foram caracterizados de acordo com os 

métodos descritos nas normas brasileiras, e analisados, considerando as especificações 

da NBR 7211 (ABNT, 2009). Com a finalidade de obter um agregado miúdo natural 

com melhor composição granulométrica, proporcionando um melhor efeito de 

preenchimento, foi utilizado uma mistura de 55 % de AMN1 e 45 % de AMN2 na 

produção dos concretos. Essa proporção foi definida após um análise de várias curvas 

granulométricas com diferentes combinações desses dois agregados. Ao final desta 

análise, observou-se que a curva com 55 % de AMN1 e 45 % de AMN2 era a que 

melhor se enquadrava dentro dos limites estabelecidos pela NBR 7211 (ABNT, 2009). 

Além disso, também foi realizado o ensaio de determinação do índice de vazios 

máximos de solos não coesivos, conforme a NBR 12004 (ABNT, 1990), para confirmar 

qual seria a porcentagem de AMN1 e AMN2 que forneceria o menor índice de vazios 

máximos e, por consequência, proporcionaria a maior coesão aos concretos produzidos. 

O gráfico da Figura 12 mostra os resultados deste ensaio para as misturas das areias 

naturais testadas, no qual confirma-se que a mistura 55 % de AMN1 e 45 % de AMN2 

apresentou o menor índice de vazios máximos, quando comparada às demais misturas. 

O AMR foi utilizado, nesse estudo, em duas proporções distintas: 20 e 40 % da 

composição, em massa, dos agregados miúdos de cada traço de concreto avaliado, com 

o objetivo de verificar o comportamento  dos concretos para essas proporção de AMR, 

conforme apresentado no item 3.2 

  
 

Figura 12 Índice de vazios máximo de diferentes composições dos agregados miúdos naturais 

utilizados no estudo 
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O ensaio de índice de vazios máximo (NBR 12004, ABNT, 1990) também foi realizado 

para as areias compostas (NAT3+AMR) testadas na produção dos concretos desse 

estudo, cujos resultados podem ser observados na Tabela 23. As misturas consideradas 

são as que se seguem: 

• Areia composta 1: 80%NAT+20%AMR;  

• Areia composta 2: 60%NAT+40%AMR. 

Tabela 23 Índice de vazios máximos das areias compostas 

Misturas Índice de vazios máximo  

80%NAT+20%AMR 0,76 

60%NAT+40%AMR 0,70 

55%AMN1+45%AMN2 0,67 

Nota: NAT- proporção de areia natural; AMR-agregado miúdo 

reciclado; AMN1 - areia de fina; AMN2 – areia lavada. 

 

Ao analisar os resultados verifica-se que a composição com somente agregados naturais 

(55%AMN1+45%AMN2) apresentou o menor índice de vazios, cerca de 4,5 % e 13,4% 

menor, quando comparadas as misturas 60%NAT+40%AMR e 80%NAT+20%AMR, 

respectivamente. Ao se comparar apenas as misturas com AMR, usadas na produção 

dos concretos, observa-se que a mistura 60%NAT+40%AMR apresentou um índice de 

vazios máximos cerca de 8,6 % menor, quando comparada a mistura 

80%NAT+20%AMR. Assim, observa-se que o uso da mistura com 

60%NAT+40%AMR fornece uma maior compacidade aos concretos. Isso pode ser 

atribuído a maior quantidade de finos do AMR e a sua menor massa específica. 

Salienta-se que as curvas de distribuição granulométrica das areias compostas usadas na 

pesquisa, da areia natural, e dos limites normativos, estão apresentadas no gráfico da 

Figura 13. As análises granulométricas de cada um dos agregados miúdos, naturais e 

reciclado, podem ser vistas na Tabela 40, do Apêndice 1.  

Observa-se que a composição das areias utilizadas na produção dos concretos reciclados 

atende aos limites da zona utilizável, estabelecida pela NBR 7211 (ABNT, 2009). E, 

também, que as curvas das areias compostas com agregados naturais e reciclados se 

apresentam mais grossas à medida que a proporção de AMR aumenta nas misturas de 

                                                 

3 A proporção de areia natural (NAT) obedece aos teores previamente estabelecidos, ou seja, 55 % de 

AMN1 e 45 % de AMN2. 
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agregados, quando estas curvas são comparadas à curva resultante da composição dos 

agregados miúdos naturais (55%AMN1+45%AMN2). Esse comportamento se inverte 

para as frações abaixo de 0,15 mm, uma vez que, o AMR apresenta uma quantidade 

maior de partículas finas (Tabela 24). 

 

 

Figura 13 Curvas de composição granulométrica das composições de agregados miúdos e limites 

da NBR 7211 (ABNT, 2009) 

Os resultados apresentados na Tabela 24 mostram que o AMR apresenta maior módulo 

de finura, quando comparado à composição dos agregados miúdos naturais 

(55%AMN1+45%AMN2), e maior dimensão máxima característica. As areias 

compostas com agregados naturais e reciclados, 80%NAT+20%AMR e 

60%NAT+40%AMR, apresentam módulo de finura de 2,16 e 2,21 (Tabela 25), 

respectivamente. Com o acréscimo do teor de AMR houve aumento do módulo de 

finura das areias compostas com agregados naturais e reciclados. Assim, verifica-se que 

essa característica do AMR não influenciou no aumento da demanda de água das 

misturas de concreto reciclado. 

Como observado por meio das curvas de composição granulométrica (Figura 13) e dos 

resultados da Tabela 24, quando comparado com a composição de agregados naturais 

(55%AMN1+45%AMN2), o AMR apresenta um elevado teor de material pulverulento 

(fração menor que 0,075 mm), cujo resultado chega a ser cerca de 10 vezes maior. 

Segundo Pedroso (2008), devido a maior superfície específica das partículas finas, estas 

necessitam de maior quantidade de água para manter a trabalhabilidade das misturas de 
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concreto. Além disso, esse material pulverulento pode formar uma película sobre a 

superfície dos grãos dos agregados graúdos e reduzir a aderência entre o agregado e a 

pasta de cimento ou argamassa (JIMÉNEZ, 2011). Contudo, no presente estudo esse 

efeito foi atenuado, pois não foram produzidas misturas com 100 % de AMR. Os 

concretos estudados apresentam apenas 20 e 40 % de AMR, em massa, na proporção de 

agregados miúdos no traço. Desse modo, o teor total de material pulverulento no 

agregado miúdo composto com maior teor de AMR (60%NAT+40%AMR) ficou dentro 

do limite máximo de 5 %, previsto na NBR 7211 (ABNT, 2009) para uso em concretos 

protegidos do desgaste superficial, como pode ser observado nos resultados da Tabela 

25. 

Tabela 24 Propriedades dos agregados miúdos naturais e reciclado 

Propriedade avaliada – Método de 

ensaio 
AMN1 AMN2 

55%AMN1+

45%AMN2 
AMR 

NBR 7211 (ABNT, 

2009) 

Dimensão máxima característica 

(mm) - NBR NM 248 (ABNT, 

2003) 

0,6 2,4 2,4 4,8  

Módulo de finura - NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 
1,50 2,86 2,11 2,34 

zona ótima - 2,20 a 

2,90 

zona utilizável 

inferior - 1,55 a 2,20 

Massa específica 

(g/cm³) - NBR NM 

52 (ABNT, 2009) 

Aparente 2,62 2,54 - 2,10 

 S.S.S 2,62 2,57 - 2,29 

Seco 2,63 2,61 - 2,57 

Absorção de água (%) - NBR NM 

30 (ABNT, 2001) 
0,7 0,8 0,8 8,6  

Massa unitária (kg/dm³) - NBR 

NM 45 (ABNT, 2006) 
1,48 1,42 - 1,33  

Inchamento - NBR 

6467 (ABNT, 2009) 

CImédio 1,30 1,24 - - 
 

UC (%) 1,50 2,5 - - 

Material pulverulento (%) - NBR 

NM 46 (ABNT, 2003) 
1,1 0,6 0,9 8,6 

Conc. submetido a 

desgaste superf. ≤ 3 

Conc. protegido do 

desg. superf. ≤ 5 

Impurezas orgânicas - NBR NM 

49 (ABNT, 2001) 

Mais 

clara 

Mais 

clara 
- 

Mais 

clara 

Mais clara que a 

solução padrão 

Nota: AMN1 - areia de fina; AMN2 - areia lavada; AMR - agregado miúdo reciclado; S.S.S. - saturado 

superfície seca; Seco - agregado na condição seca; CImédio - coeficiente de inchamento médio; UC -

umidade crítica. 

Tabela 25 Propriedades das areias compostas com agregados miúdos naturais e reciclados 

Propriedades 80%NAT+20%AMR 60%NAT+40%AMR 

Dimensão máxima característica 

(mm) 
2,4 2,4 

Módulo de finura 2,16 2,21 

Material pulverulento (%) 2,4 3,9 

Absorção de água (%) 2,3 3,9 

Nota: NAT - proporção de areias naturais; AMR - agregado miúdo reciclado. 
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Os resultados também mostram que o AMR apresenta massa específica seca, cerca de 

2,3 % menor, quando comparada aos agregados miúdos naturais. Esse comportamento 

pode ser atribuído as características dos materiais que compõem o RCD, que são menos 

densos que as rochas que deram origem aos agregados naturais (CABRAL, 2007; 

CARNEIRO, 2011; PEDROZO, 2008). O RCD usado, nesse estudo, apresenta elevado 

teor de argamassa (53 %), seguido de material cerâmico (27 %), o que lhe confere 

menor densidade. 

Com relação a absorção de água dos agregados miúdos, observa-se que o AMR 

apresenta uma elevada taxa de absorção de água, chegando a ser cerca de 11 vezes 

maior que a da mistura dos agregados miúdos naturais (55%AMN1+45%AMN2). Ao 

comparar a absorção de água das areias compostas com agregados miúdos naturais e 

reciclado (80%NAT+20%AMR e 60%NAT+40%AMR) com a da mistura de areias 

naturais utilizada (55%AMN1+45%AMN2), observa-se que a absorção de água é, no 

máximo, cerca de 5 vezes maior (conforme resultados apresentados nas Tabela 24 e 25). 

O maior resultado de taxa de absorção de água do AMR deve-se à elevada porosidade 

que é consequência da composição do RCD de origem (Figura 11). A maior quantidade 

de material cerâmico e argamassa (revestimento ou assentamento) contida na 

composição do RCD de origem, devido à sua elevada porosidade, exerce grande 

influência na taxa de absorção de água do AMR. Além disso, quanto maior a quantidade 

de argamassa antiga aderida ao agregado de reciclado de concreto, maior a absorção de 

água, também devido à sua elevada porosidade (HAWLITSCHEK, 2014; CARNEIRO, 

2011; MOREIRA, 2010; PEDROZO, 2008).  

3.1.3 Agregado graúdo 

O agregado graúdo natural (AGN) utilizado na pesquisa foi uma brita de origem 

granítica, fornecida pela Pedreira Lage, da região de Conceição do Jacuípe/Ba. A 

caracterização do agregado graúdo foi realizada de acordo com as normas vigentes e os 

resultados dos ensaios estão apresentados na Tabela 26. A análise granulométrica do 

agregado graúdo natural está apresentada na Tabela 41 (Apêndice 1). 

Observa-se que os resultados apresentados na Tabela 26 atendem aos limites 

estabelecidos pela NBR 7211 (ABNT, 2009).  
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Tabela 26 Resultados da caracterização do agregado graúdo 

Propriedades avaliadas – Método de ensaio AGN NBR 7211 (ABNT, 2009) 

Dimensão máxima característica (mm) - NBR 

NM 248 (ABNT, 2003) 
19 - 

Módulo de finura - NBR 248  (ABNT, 2003) 6,68 - 

Massa específica (g/cm³) - NBR NM 53  

(ABNT, 2009) 

Aparente 2,79 - 

S.S.S. 2,77 - 

Agregado 

seco 
2,76 - 

Absorção de água (%) - NBR NM 30  (ABNT, 

2001) 
0,4 - 

Massa unitária (kg/dm³) - NBR NM 45  

(ABNT, 2006) 
1,50 - 

Abrasão Los Angeles (%) - NBR NM 51 

(ABNT, 2001) 
39,4 ≤ 50 

Material pulverulento (%) - NBR NM 46 

(ABNT, 2003) 
0,2 < 1 

Índice de forma - NBR 7809  (ABNT, 2006) 2,6 ≤ 3 

Nota: AGN = agregado graúdo natural; S.S.S.= saturado superfície seca; Seco = agregado na condição 

seca. 
 

3.1.4 Água 

Na produção dos concretos foi utilizada água potável proveniente da rede de 

abastecimento de água da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Para o desenvolvimento do estudo de dosagem e produção dos concretos reciclados 

foram definidas algumas variáveis, descritas a seguir. 

• Variáveis fixas 

1. o método de dosagem adotado no estudo foi o método do IPT/EPUSP 

(HELENE; TERZIAN, 1992); 

2. a trabalhabilidade foi determinada utilizando o ensaio de espalhamento 

na mesa de Graff, descrito pela NBR NM 68 (ABNT, 1998); 

3. o tempo e a sequência de mistura dos concretos foram estabelecidos de 

acordo com o método proposto por Tam, Gao e Tam (2005); 

4. a resistência à compressão do concreto para elaboração do diagrama de 

dosagem foi avaliada aos 7 e 28 dias de idade; 
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• Variáveis de controle 

1. conforme indicado pelo método de dosagem utilizado, foram produzidos 

concretos com três teores de agregados secos (m): 3,5 - 5,0 - 6,5; 

2. as proporções de agregado miúdo reciclado, em massa, em relação a 

proporção de agregados miúdos de cada traço foram: 20 % e 40 %; 

3. os concretos foram testados para dois níveis de espalhamento: 355±5 mm 

(Nível 1 - N1); e 405±5 mm (Nível 2 - N2). 

3.3 DOSAGEM 

Como mencionado, o método de dosagem usado nessa pesquisa foi o método do 

IPT/EPUSP (HELENE;TERZIAN, 1992). Contudo, nesse estudo a trabalhabilidade dos 

concretos foi medida utilizando apenas o ensaio de espalhamento na mesa de Graff, para 

alcançar os níveis previamente estabelecidos (item 3.2). Ou seja, no que tange à medida 

de trabalhabilidade foi implementada uma adaptação ao método do IPT/EPUSP descrito 

por Helene e Terzian (1992), para realizar a dosagem de concretos reciclados. 

3.4 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONCRETOS 

Para a produção dos concretos foi utilizado uma betoneira de eixo inclinado, com 

capacidade de 320 litros. Como mencionado, o tempo e a sequência de mistura usados 

na produção dos concretos foram realizados de acordo com o método proposto por Tam, 

Gao e Tam (2005). Após a mistura, os concretos foram avaliados no estado fresco. Para 

isso foram determinadas as seguintes propriedades: 

• trabalhabilidade, avaliada por meio do ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff, descrito na NBR NM 68 (ABNT, 1998); 

• massa específica e teor de ar, medidos conforme estabelece a NBR 9833 

(ABNT, 2009). 

Após as determinações das propriedades no estado fresco, foram moldados 4 corpos de 

prova cilíndricos (100 mm de diâmetro x 200 mm de altura) por traço, para cada idade 

avaliada, atendendo aos requisitos da NBR 5738 (ABNT, 2016). Contudo, é importante 
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salientar que o adensamento mecânico dos concretos foi realizado em duas camadas. 

Diferente do que preconiza a referida norma, com objetivo de diminuir a quantidade de 

vazios do concreto reciclado, assim como foi adotado por Santos (2016). Os concretos 

foram curados ao ar por 24 horas, e após a desmoldagem, os corpos de prova foram 

curados imersos em solução de água com cal, de acordo com as prescrições da NBR 

5738 (ABNT, 2016), até as idades de ruptura. Os corpos de prova foram ensaiados à 

compressão axial, de acordo com as prescrições da NBR 5739 (ABNT, 2018), aos 7 e 

28 dias de idade. 

3.5 ESTUDO DE VALIDAÇÃO DA DOSAGEM 

Com os resultados do estudo descrito no item 3.3 foram elaborados os diagramas de 

dosagem. Para validação do estudo de dosagem foram estabelecidos traços de concreto 

por proporção de AMR e nível de espalhamento, fixando as relações a/c em 0,45 e 0,65. 

As relações a/c foram definidas considerando os dois extremos da tabela de 

correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto (classe de 

agressividade I e IV) da NBR 6118 (ABNT, 2014) para concretos armados, como pode 

ser visto na Tabela 27. 

Tabela 27 Adaptação da tabela de correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do 

concreto da NBR 6118 (ABNT, 2014) 

Concreto Tipo Classes de agressividade 

Relação a/c em 

massa 
CA 

I II III IV 

≤ 0,65 ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,45 

Nota: CA- concreto armado. 

 

Os concretos foram produzidos conforme a descrição do item 3.4. Em seguida, as 

misturas definidas foram avaliadas no estado fresco, quanto a trabalhabilidade, por meio 

do ensaio de espalhamento na mesa de Graff descrito na NBR NM 68 (ABNT, 1998). 

No estado endurecido, os concretos foram avaliados quanto a resistência à compressão, 

conforme a NBR 5739 (ABNT, 2018), resistência à tração por compressão diametral, de 

acordo a NBR 7222 (ABNT, 2011), avaliados aos 7 e 28 dias, e módulo estático de 

elasticidade à compressão, consoante com a NBR 8522 (ABNT, 2017), aos 28 dias. 

Foram avaliados 4 corpos de prova por propriedade, para cada idade de ruptura, para os 

ensaios de resistência à compressão e resistência à tração, e 3 corpos de prova para 

ensaio de módulo estático de elasticidade.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 DOSAGEM E PRODUÇÃO DOS CONCRETOS 

A dosagem dos concretos reciclados foi realizada de forma a se obter a proporção 

adequada dos materiais para alcançar um produto final que atendesse às propriedades do 

concreto, requeridas no estado fresco e endurecido. Desse modo, foi necessário 

considerar as características dos materiais usados na produção do concreto, sobretudo, 

do agregado miúdo reciclado, que apresenta propriedades distintas do agregado miúdo 

natural, normalmente utilizado na produção de concretos, como foi visto no item 2.5. 

Assim, no estudo de dosagem foram definidos alguns parâmetros como, a proporção de 

AMR nas misturas (20 e 40 %) e os níveis de espalhamento (355 ± 5 mm e 405 ± 5 mm) 

a serem estudados. Além disso, foi fixado o método de dosagem (IPT/EPUSP) e o 

tempo e sequência de mistura para a produção dos concretos (TAM; GAO; TAM, 

2005). Com base nesses parâmetros e na metodologia utilizada, foi realizada uma 

adaptação do método de dosagem escolhido para determinação da trabalhabilidade dos 

concretos. Tal adaptação consistiu em utilizar o ensaio de espalhamento na mesa Graff 

em lugar do ensaio de abatimento do tronco de cone para determinar trabalhabilidade 

dos concretos, com a finalidade de fazer o ajuste final da quantidade de água para cada 

traço. E, assim, foram definidos os traços finais para produção do concreto reciclado, 

considerando cada um dos níveis de espalhamento que se pretendia atingir. 

4.1.1 Resultados da dosagem dos concretos  

Conforme indicado pelo método de dosagem do IPT/EPUSP (HELENE; TERZIAN, 

1992) foi feita a determinação do teor ideal de argamassa seca (α) para o traço 

intermediário 1,0:5,0, em massa, para cada família de concreto avaliada. Como essa 

determinação é realizada a partir de tentativas e observações, iniciou-se a produção do 

concreto para a família de 20 % de AMR e espalhamento fixado em 355 ± 5 mm (N1), 

usando um teor de argamassa de 45 %. Percebeu-se que o concreto apresentava-se 

pouco compacto e com uma grande quantidade de vazios, indicando a falta de 

argamassa (Figura 14a). Além disso, o espalhamento fixado também não foi alcançado, 

bem como, confirmou-se com o ensaio a falta de homogeneidade da mistura (Figura 

14b). Em seguida, foi feito o incremento do teor de argamassa gradativamente, como 
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prevê o método, até se chegar ao teor ideal de 51 %, para essa mistura. A Figura 15a 

mostra o concreto produzido com este teor de argamassa e observa-se que o mesmo 

apresenta superfície homogênea e bem compacto, com bom acabamento, antes e após a 

determinação do espalhamento na mesa de Graff. Por isso, esse teor foi escolhido como 

o teor ideal de argamassa seca para a mistura 1,0:5,0, 20%AMR-N1. Após a definição 

do teor ideal de argamassa seca, assim como prevê o método do IPT/EPUSP, foi 

realizado o ajuste da quantidade de água necessária para o alcance do nível de 

espalhamento fixado na mesa de Graff (item 3.2), ou seja, para a trabalhabilidade 

requerida. A Figura 15b mostra o aspecto do concreto de traço 1,0:5,0, em massa, com 

20 % de AMR no ensaio de espalhamento, após o ajuste da água. 

  

(a) 
 

(b) 

Figura 14 Aspecto dos concretos durante a produção da mistura 20%AMR-N1 com teor de 

argamassa de 45 %, traço 1,0:5,0, em massa: a) Aspecto do concreto após a moldagem do tronco 

de cone; b) Aspecto da mistura após o ensaio de espalhamento na mesa de Graff 

  

(a) (b) 

Figura 15 Aparência do concreto durante a produção da mistura 20%AMR-N1 com teor de 

argamassa de 51 %, traço 1,0:5,0, em massa: a) Aspecto do concreto após a moldagem do tronco 

de cone antes do ensaio; b) Aspecto da mistura após o ensaio de espalhamento na mesa de Graff 



78 

 

Ainda para a família de concreto 20%AMR-N1, utilizando-se o mesmo teor de 

argamassa seca do traço 1,0:5,0, ou seja, 51 %, foram produzidos os traços 1,0:3,5 e 

1,0:6,5, como preconiza o método do IPT/EPUSP. Para que a trabalhabilidade definida, 

medida pelo ensaio de espalhamento na mesa de Graff, fosse alcançada também foi 

realizado o ajuste da quantidade de água para estes dois traços. Todo o procedimento 

realizado para os três traços (m de 3,5 – 5,0 – 6,5) da família de concreto 20%AMR-N1 

foi repetido para as demais misturas avaliadas nesse estudo, quais sejam, 20%AMR-N2, 

40%AMR-N1 e 40%AMR-N2. 

A Tabela 28 apresenta os traços finais de concreto obtidos nesse estudo. É possível 

verificar que foi necessário aumentar o teor de argamassa das misturas de concreto à 

medida que o teor de agregado reciclado passou de 20 para 40 %, e, também, com o 

aumento do nível de espalhamento de 355±5 mm para 405±5 mm. Esse comportamento 

pode ser atribuído a forma mais angular do AMR, com taxas de superfície/volume 

maiores, e a sua textura mais rugosa, que promove um efeito de travamento entre os 

grãos, sendo necessário aumentar a quantidade de argamassa para envolver os 

agregados. Rodrigues e Fucale (2014) e Santos (2016) também observaram esse 

comportamento. Verificou-se também que o teor ideal de argamassa para a mistura 

20%AMR-N2 e para a mistura 40%AMR-N1 foi o mesmo, 52 %. O AMR apresenta 

uma maior quantidade de finos, como pode ser visto nos resultados da Tabela 24. Dessa 

forma, o aumento do teor de agregado miúdo reciclado na mistura de concreto, de 20 

para 40 %, contribuiu para o aumento do volume de pasta, promovendo uma melhoria 

na lubrificação das partículas dos agregados. E assim, há uma tendência para que não 

ocorra um aumento da demanda de argamassa. Além disso, o aumento na quantidade de 

finos na mistura de concreto com 40 % de AMR pode ter contribuído para um melhor 

efeito de preenchimento dos espaços vazios, como foi observado nos resultados da 

Tabela 23, que mostrou que a mistura 60%NAT+40%AMR apresentou um índice de 

vazios máximos menor quando comparada a mistura 80%NAT+20%AMR. Segundo 

Mehta e Monteiro (2014), quanto mais compacto for o concreto, menos argamassa será 

necessário para preencher os vazios.  
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Tabela 28 Teor de argamassa seca, traços unitários, em massa, teor de agregados secos (m), consumo de materiais e resultados de espalhamento das misturas produzidas 

Misturas α (%) 
Traço 

m 
  Consumo de materiais para 1m³ de concreto (kg) Espalhamento 

(mm) C a1 a2 a3 P a/c h(%) Cimento AMN1 AMN2 AMR AGN Água 

20%AMR-N1 

51 1,00 0,57 0,47 0,26 2,21 0,41 3,5 9,1 488 278 223 127 1079 200 350 

51 1,00 0,91 0,74 0,41 2,94 0,50 5,0 7,2 371 338 274 152 1090 185 355 

51 1,00 1,24 1,02 0,57 3,68 0,65 6,5 6,5 293 363 299 167 1078 190 360 

20%AMR-N2 

52 1,00 0,59 0,48 0,27 2,16 0,44 3,5 9,7 482 284 231 130 1041 212 405 

52 1,00 0,94 0,76 0,42 2,88 0,54 5,0 7,8 365 343 278 153 1052 197 410 

52 1,00 1,28 1,04 0,58 3,60 0,69 6,5 6,9 290 371 301 168 1043 200 410 

40%AMR-N1 

52 1,00 0,44 0,36 0,54 2,16 0,42 3,5 9,3 486 214 175 263 1050 204 355 

52 1,00 0,70 0,57 0,85 2,88 0,55 5,0 7,9 363 254 207 309 1047 200 360 

52 1,00 0,96 0,78 1,16 3,60 0,69 6,5 6,9 289 278 226 336 1041 201 350 

40%AMR-N2 

53 1,00 0,46 0,37 0,56 2,12 0,46 3,5 10,1 477 219 176 267 1005 219 410 

53 1,00 0,72 0,59 0,87 2,82 0,58 5,0 8,3 359 259 212 313 1013 208 405 

53 1,00 0,98 0,81 1,19 3,53 0,74 6,5 7,4 285 279 231 339 1003 211 410 

Nota: α – teor ideal de argamassa seca; c - cimento; a1- agregado miúdo natural fino; a2 – agregado miúdo natural médio ; a3 – agregado miúdo 

reciclado; p – agregado graúdo natural; a/c – relação água/cimento; m – teor de agregados secos. 
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Ao analisar a Tabela 28, nota-se que o aumento do nível de espalhamento causou um 

aumento no teor de argamassa e na relação a/c das misturas. Esse era um 

comportamento esperado, uma vez que concretos com maiores índices de 

trabalhabilidade necessitam de maiores teores de água e mais pasta para melhorar a sua 

fluidez. Esse aumento na demanda de água pode ser melhor analisado com os resultados 

apresentados na Tabela 29.  

Tabela 29 Aumento percentual da relação a/c e redução percentual do consumo de cimento em função 

do aumento do nível de espalhamento 

Teor de AMR Traço 

Teor de argamassa 

(%) a/cN2/a/cN1 (%) CN2/CN1 (%) 

N1 N2 

20 % 

1,0:3,5 51 52 + 7,3 - 1,2 

1,0:5,0 51 52 + 8,0 - 1,6 

1,0:6,5 51 52 + 6,2 - 1,0 

40 % 

1,0:3,5 52 53 + 9,5 - 1,9 

1,0:5,0 52 53 + 5,5 - 1,1 

1,0:6,5 52 53 + 7,2 - 1,4 

Nota: N1 - nível de espalhamento de 355 ± 5 mm; N2 - nível de espalhamento de 405±5 mm; C = 

consumo de cimento. 

 

Verifica-se que para os concretos com 20 % de AMR o aumento da relação a/c em 

função do teor de argamassa e do nível de espalhamento foi maior para o traço 1,0:5,0, 

chegando a 8,0 %. Já para os concretos com 40 % de AMR, o aumento foi de no 

máximo 9,5 %, para o traço 1,0:3,5. Mas, em qualquer caso, esse aumento foi menor 

que 10 %. Além do aumento de fluidez nas famílias de concretos, o aumento na relação 

a/c pode ter sido provocado pela maior taxa de absorção de água do AMR, que também 

aumenta a demanda de água das misturas. Esse comportamento também foi verificado 

por outros autores (VINAY KUMAR et al., 2017; FAN et al., 2016; LEDESMA et al., 

2014; RODRIGUES; FUCALE, 2014; SANTOS, 2016; LEE, 2009; CARNEIRO, 2011; 

EVANGELISTA; BRITO, 2010). Observa-se que, o efeito negativo da elevada taxa de 

absorção de água do AMR continua influenciando na dosagem das misturas de 

concreto, mesmo que minimizado pelo uso do método de mistura em duas etapas 

(TSMA) e com o AMR fazendo parte da composição das misturas no processo de 

dosagem. Assim, é importante salientar que, quando se realiza dosagem de concreto 

com AMR é preciso ter atenção com essa característica do agregado. A literatura mostra 

que a influência da elevada taxa de absorção do AMR pode ser reduzida também com o 

uso de aditivo superplastificante ou por meio da compensação, total ou parcial, da taxa 

de absorção de água dos agregados reciclados (CARTUXO et al., 2016; BRAVO et al., 
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2017; MALTA, 2012; EVANGELISTA; BRITO, 2007; PEREIRA; EVANGELISTA; 

BRITO, 2012; ZHAO et al., 2015; ZEGA; DI MAIO, 2011; CARRO-LOPEZ, et al., 

2015; GONZÁLEZ-FONTEBOA et al., 2011). A compensação parcial da taxa de 

absorção de água do agregado reciclado é a mais indicada, por reduzir os problemas de 

trabalhabilidade das misturas e, ao mesmo tempo, evitar a redução excessiva da 

resistência mecânica, devido ao aumento relação a/c dos concretos (item 2.5.4). Com 

relação ao uso de aditivo superplastificante em misturas de concretos reciclados, alguns 

autores observaram que seu efeito pode ser reduzido com o aumento da incorporação de 

AMR, mas que no geral, com o seu uso é possível alcançar a trabalhabilidade fixada 

sem grandes aumentos na relação a/c das misturas (BRAVO et al., 2017; PADOVAN, 

2013; CARTUXO et al., 2016; MALTA, 2012; GONZÁLEZ-FONTEBOA et al., 2011; 

ETXEBERRIA et al., 2007). 

Os resultados Tabela 28 também mostram que o aumento do teor de argamassa não 

provocou acréscimo no consumo de cimento por m³ para as misturas de concreto 

produzidas com o mesmo traço, quando se considera o aumento do nível de 

espalhamento ou o acréscimo no teor de AMR. Esse comportamento pode ser atribuído 

ao aumento da relação a/c em função do aumento do teor de agregado e do nível de 

espalhamento. Observa-se que isso é positivo, quando se analisa o custo dos concretos. 

No entanto, é importante que se tenha atenção com o efeito prejudicial do aumento da 

relação a/c na resistência do concreto (SANTOS, 2016). 

4.1.2 Produção dos concretos e trabalhabilidade das misturas 

A Figura 16 mostra o aspecto de todas as misturas de concreto estudadas no momento 

da realização do ensaio de espalhamento na mesa de Graff, após o ajuste final da água. 

Durante a execução desse ensaio verificou-se que as misturas de concreto se 

apresentaram trabalháveis, com pouca ou nenhuma segregação, mostrando-se bastante 

coesas e homogêneas. Também foi possível observar que, durante a moldagem dos 

corpos de prova não houve dificuldade para a realização do acabamento da superfície 

dos concretos e que as misturas permaneceram coesas no momento dos procedimentos 

de lançamento e adensamento. Esse comportamento confirma a eficiência do ensaio de 

espalhamento na mesa de Graff para avaliar a trabalhabilidade do concreto reciclado, 

conforme já foi observado em outros estudos encontrados na literatura (SANTOS, 2016; 

MOITINHO; LEITE, 2015; FIGUEIRÊDO FILHO, 2011). A aplicação de uma 
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componente dinâmica, durante a realização desse ensaio, reduziu a viscosidade e o atrito 

interno das misturas com AMR, causados pela textura mais rugosa e forma mais 

irregular do agregado reciclado. Assim, a mobilidade das misturas foi aumentada, não 

sendo necessário aumentar em demasia a relação a/c, como discutido no item 2.6.3.1, e 

conforme foi observado nos resultados da Tabela 28. Além disso, é importante ressaltar 

que no que diz respeito a facilidade de aplicação no canteiro de obra, esse ensaio pode 

ser realizado com eficiência, pois o equipamento usado para execução do ensaio de 

espalhamento na mesa de Graff pode ser considerado de simples manuseio, conforme já 

discutido por Figueirêdo Filho (2011) e Santos (2016). 

O uso do método de mistura em duas etapas na produção dos concretos reciclados 

também pode ter contribuído para os resultados atingidos, uma vez que, a elevada 

capacidade de absorção de água dos agregados reciclados é reduzida com a sua 

utilização. Esse método favorece a formação de uma película de pasta sobre a superfície 

dos grãos de AMR, que acaba por colmatar os poros superficiais. Assim, a influência 

negativa dessa propriedade dos agregados reciclados sobre a trabalhabilidade e sobre a 

demanda de água das misturas de concreto pode ter sido minimizada. 

Além disso, é importante salientar que o agregado reciclado usado nas misturas de 

concretos apresenta uma elevada quantidade de materiais finos (item 3.1.2). De acordo 

Neville (2016), as partículas finas podem atuar como lubrificantes na mistura de 

concreto, reduzindo o atrito entre as demais partículas. Desse modo, o uso do AMR 

também pode ter contribuído para o aumento do teor total de pasta e para melhorar a 

mobilidade das misturas de concretos.  
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Figura 16 Aspecto dos concretos estudados no ensaio de espalhamento na mesa de Graff: a) 

20%AMR-N1; b) 40%AMR-N1; c) 20%AMR-N2; d) 40%AMR-N2 
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4.1.3  Considerações à dosagem 

Por ser um método experimental, o método de dosagem do IPT/EPUSP considera as 

características físicas dos agregados durante o processo de dosagem, na definição do 

teor ideal de argamassa seca e na determinação da relação a/c. Assim, as características 

do AMR, como o efeito negativo da elevada taxa de absorção, do elevado teor de finos e 

da sua textura mais rugosa e forma mais irregular, são atenuados durante o processo de 

dosagem experimental, com os incrementos de teor de argamassa seca. Além disso, 

nesse estudo, o AMR fez parte da composição das misturas de concreto. Desse modo, 

foi possível definir as proporções corretas dos materiais que seriam usados nas misturas 

de concreto, coerentes com as características dos agregados utilizados, sem que fosse 

preciso maiores ajustes nos traços obtidos e evitando dosagens de misturas com falta ou 

excesso de argamassa.  

Como dito anteriormente, com relação à avaliação da trabalhabilidade, foi adotada uma 

adaptação ao método, e nesse estudo, foi usado o ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff, em substituição ao abatimento do tronco de cone. Desse modo, verificou-se que o 

atrito interno das misturas, gerado pela textura mais rugosa, forma mais irregular e 

maior taxa de absorção do AMR, foi reduzido com o uso do ensaio do ensaio de 

espalhamento para avaliar a trabalhabilidade de concretos reciclados. Tal redução se 

deve a aplicação de uma componente dinâmica na avaliação da trabalhabilidade. Assim, 

os espalhamentos fixados foram alcançados com aumentos de menos de 10 % na 

relação a/c das misturas produzidas para o nível 2 (405±5 mm) em comparação com as 

misturas do nível 1 (355±5 mm). Tal fato pode favorecer o comportamento desses 

concretos no estado endurecido.  

Diante do exposto, é possível concluir que, quando se analisa a adequabilidade do 

método do IPT/EPUSP à dosagem de concretos reciclados, o mesmo pode ser usado 

sem prejuízos. Entretanto, é importante salientar que alguns parâmetros devem ser 

considerados, como avaliação da trabalhabilidade usando o ensaio de espalhamento na 

mesa de Graff, ao invés de usar o abatimento do tronco de cone, como preconiza 

originalmente o método utilizado para dosagem de concretos convencionais.  



85 

 

4.2 PROPRIEDADES DO CONCRETO  

4.2.1 Massa específica do concreto no estado fresco 

A massa específica do concreto no estado fresco é bastante influenciada pelas 

características dos agregados, como sua massa específica, textura, forma, tamanho, 

porosidade e composição de origem (MEHTA; MONTEIRO, 2014; CARRIJO, 2005; 

LEITE, 2001). A Tabela 30 apresenta os resultados de massa específica e teor de ar 

incorporado das misturas de concreto no estado fresco, obtidos conforme a NBR 9833 

(ABNT, 2009). 

Tabela 30 Resultados de massa específica e teor de ar do concreto no estado fresco 

Misturas Traço a/c ME (kg/m³) A (%) 

20%AMR-N1 

1,0:3,5 0,41 2407 0,9 

1,0:5,0 0,50 2387 1,8 

1,0:6,5 

 

0,65 

 

2348 

 

2,5 

 

20%AMR-N2 

1,0:3,5 0,44 2378 1,1 

1,0:5,0 0,54 2365 2,0 

1,0:6,5 

 

0,69 

 

2335 

 

2,6 

 

40%AMR-N1 

1,0:3,5 0,42 2372 1,3 

1,0:5,0 0,55 2368 2,6 

1,0:6,5 

 

0,69 

 

2328 

 

2,7 

 

40%AMR-N2 

1,0:3,5 0,46 2355 1,4 

1,0:5,0 0,58 2315 3,1 

1,0:6,5 0,74 2288 3,4 

Nota: ME - Massa específica do concreto no estado fresco; A (%) – teor de ar. 
 

Ao analisar os resultados da Tabela 30 verifica-se que os concretos com o mesmo traço 

(1:m) apresentaram diminuição de até 3,0 % no valor da massa específica, à medida que 

o teor de agregado miúdo reciclado (AMR) aumentou nas misturas. Esse 

comportamento pode estar relacionado à menor massa específica do AMR, como pode 

ser visto no item 3.1.2. No geral, o AMR é composto por materiais menos densos que as 

rochas que dão origem ao agregado natural e, por isso, apresenta uma menor massa 

específica. Com o uso de um material mais leve, essa diminuição na densidade do 

concreto no estado fresco já era esperada. Além disso, observa-se que houve um 

aumento da relação a/c das misturas, com o incremento da proporção de AMR. Como 

foi visto, esse aumento no a/c pode estar associado a maior absorção do AMR e 

aumento do nível de fluidez requerido nos concretos. Quanto maior a relação a/c das 
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misturas de concreto, menor é a quantidade de cimento para se combinar com a água 

existente, e por isso o concreto tende a apresentar uma maior porosidade, que pode 

contribuir para diminuição da massa específica. Esse comportamento também é 

confirmado pelo aumento no teor de ar das misturas de concreto, com aumento do teor 

de substituição do AMR e aumento da relação a/c (Tabela 30). 

Yaprak et al. (2012) observaram esse mesmo comportamento ao estudarem o efeito do 

AMR nas propriedades do concreto. De acordo com os autores, a razão da diminuição 

da massa específica do concreto no estado fresco, à medida que houve o aumento de 

agregado miúdo reciclado de concreto nas misturas, foi devido a massa específica do 

AMR ser menor que a do agregado miúdo natural usado na pesquisa. Os valores de 

massa específica no estado fresco dos concretos produzidos pelos autores variaram entre 

2350 e 2510 kg/m3. 

Do mesmo modo, Rodrigues e Fucale (2014) também perceberam a diminuição desse 

parâmetro com o aumento do teor de agregado miúdo reciclado misto. Segundo os 

autores, os concretos de mesmo traço (1:m) com teor de substituição de 50 % e 100 % 

de agregado miúdo natural pelo AMR apresentaram diminuição média de até 3 % no 

valor da massa específica. 

4.2.2 Resistência à compressão 

Quando se analisa a qualidade do concreto, a resistência à compressão axial é a 

propriedade frequentemente considerada, devido ao seu ensaio ser de fácil realização, e 

principalmente, por ser possível definir outras propriedades do concreto em função dos 

dados de resistência, como: módulo de elasticidade, resistência à tração e durabilidade. 

Desse modo, quando se realiza um estudo sobre dosagem de concretos é importante a 

avaliação dessa propriedade, pois, a mesma pode sofrer influência das características do 

AMR, por exemplo, que são diferentes das propriedades dos agregados naturais 

comumente usados na produção de concreto. 

Diversos fatores contribuem para redução da resistência dos concretos. Esses fatores 

estão intimamente ligados à porosidade de seus componentes. De modo geral, quanto 

mais porosos são a matriz de cimento, o agregado e a zona de transição, a resistência do 

concreto tende a ser menor. 
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A Tabela 31 apresenta os resultados médios da resistência à compressão axial dos 

concretos produzidos, utilizando o método de dosagem do IPT/EPUSP adaptado, além 

de trazer, também, os valores de desvio padrão e coeficientes de variação. Os resultados 

individuais de resistência à compressão podem ser vistos na Tabela 42 (Apêndice 2). 

Tabela 31 Resultados de resistência à compressão média, desvios padrão e coeficientes de variação 

para os concretos reciclados produzidos com o método IPT/EPUSP adaptado 

Mistura M 
fcm ±Sd (CV) (MPa) 

7 (dias) 28 (dias) 

20%AMR-N1 

3,5 31,1±0,9(2,9) 41,3±1,3(3,2) 

5,0 26,9±0,2(0,7) 32,1±0,8(2,4) 

6,5 

 

18,3±0,7(3,8) 

 

22,2±0,4(1,6) 

 

20%AMR-N2 

3,5 29,1±1,3(4,6) 35,5±0,2(0,5) 

5,0 21,5±0,1(0,2) 26,7±0,6(2,4) 

6,5 

 

11,9±0,3(2,9) 

 

16,1±0,4(2,3) 

 

40%AMR-N1 

3,5 26,6±0,3(1,3) 39,5±0,1(0,1) 

5,0 22,1±0,6(2,6) 29,6±0,3(1,1) 

6,5 

 

14,3±0,1(0,4) 

 

21,4±0,5(2,4) 

 

40%AMR-N2 

3,5 25,5±0,4(1,5) 34,6±0,9(2,7) 

5,0 19,5±0,1(0,7) 27,0±0,5(2,0) 

6,5 11,0±0,2(2,1) 17,8±0,1(0,8) 

Nota: m – teor de agregados secos; Sd- desvio padrão; CV-

coeficiente de variação. 

 

Ao analisar Tabela 31 observa-se que a resistência à compressão diminui com o 

aumento do teor de agregados secos (m). Verifica-se também, que para o mesmo nível 

de espalhamento, a resistência diminui com o aumento da proporção de AMR aos 7 

dias. Já aos 28 dias os resultados de resistência dos concretos com 40 % de AMR são 

próximos dos resultados dos concretos com 20 %, sendo que alguns resultados de 

resistência chegam a ser maiores.    

Com base nos resultados de resistência à compressão apresentados na Tabela 31 foram 

traçados os diagramas de dosagem que podem ser vistos no item seguinte. 

4.2.2.1 Diagramas de dosagem 

A Figura 17 e a Figura 18 mostram os diagramas de dosagem dos concretos com 20 e 

40 % de AMR, respectivamente. Os diagramas foram traçados em função dos resultados 

da dosagem e dos ensaios de resistência à compressão dos concretos produzidos.  
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Figura 17 Diagrama de dosagem dos concretos produzidos com 20 % de AMR 

  
Figura 18 Diagrama de dosagem dos concretos produzidos com 40 % de AMR 
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Ao analisar os gráficos da Figura 17 e da Figura 18 observa-se que os concretos 

reciclados mantêm uma relação inversa entre a resistência à compressão e relação a/c, e 

que o valor de a/c diminui com a redução do teor de agregados secos (m). Com relação 

ao consumo de cimento (C), visualiza-se que quanto maior o teor de agregados secos 

(m) menor o consumo de cimento das misturas. Verifica-se também, ao visualizar os 

diagramas de dosagem, que a resistência à compressão dos concretos para ambos teores 

de AMR (20 e 40 %), aos 28 dias, variaram em uma faixa de cerca de 25 a 41 MPa.  

Com base nos diagramas de dosagem foram estabelecidas leis de comportamento dos 

concretos, que possibilitam a determinação das propriedades teóricas dos concretos 

estudados. As equações obtidas estão apresentadas Tabela 32. 

Tabela 32 Leis de comportamento para os concretos reciclados produzidos nesse estudo 

Misturas 
Lei de Abrams 

Lei de Lyse Lei de Molinare 
7 dias 28 dias 

20%AMR-N1 

fc7=
89,180

11,210a/c 

 

r²=0,9822569 

 

fc28=
118,972

13,338a/c 

 

r²=0,994579 

 

m=12,245*a/c – 1,367 

 

r²=0,979592 

 

C=
1000

0,446+0,455∗𝑚
 

20%AMR-N2 

fc7=
146,673

37,417a/c 

 

r²=0,982569 

 

fc28=
145,184

23,864a/c 

 

r²=0,996098 

 

m=11,843*
a

𝑐
 – 1,590 

 

r²=0,986842 

 

C=
1000

0,466+0,458∗𝑚
 

40%AMR-N1 

fc7=
124,14

22,93a/c
 

 

r²=0,997451 

fc28=
117,087

9,826a/c
 

 

r²=0,998010 

m=11,066*
a

𝑐
 – 1,086 

 

r²=0,999543 

 

C=
1000

0,418+0,468∗𝑚
 

40%AMR-N2 

fc7=
105,812

20,481a/c 

 

r²=0,975434 

fc28=
98,946

9,644a/c 

 

r²=0,988574 

m=10,649*
a

𝑐
 – 1,314 

 

r²=0,993243 

C=
1000

0,443+0,471∗𝑚
 

Nota: fc - resistência à compressão (MPa); a/c - relação água/cimento; m – teor de agregados secos; 

C - consumo de cimento (kg). 

 

Verifica-se, ao analisar a Tabela 32, que as equações obtidas para estimativa das 

resistências à compressão, teor de agregados secos e consumo de cimento para cada 

mistura de concreto apresentam coeficientes de determinação (r²) acima de 0,97. Desse 

modo, observa-se que, desde que sejam utilizados materiais com as mesmas 

características, mesmo teor ideal de argamassa seca (α) e mesmos níveis de 

trabalhabilidade, esses modelos podem ser aplicados de forma confiável em estudos de 

concreto com AMR misto. 
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A partir dos diagramas de dosagem foi possível calcular o consumo de cimento para 

algumas misturas, fixando valores de resistência à compressão, aos 28 dias (Tabela 33). 

Tabela 33 Consumo de cimento por m³ de concreto para resistências à compressão fixadas 

fcd28 

(MPa) 

 
Nível de 

espalhamento 

20 % de AMR 40 % de AMR 

 Relação 

a/c 

Ccimento 

(kg) 

CcN2/CcN1 Relação 

a/c 

Ccimento 

(kg) 

CcN2/CcN1 

35 
 N1 0,47 409 - 0,47 427 - 

 N2 0,45 459 + 1,12 0,46 469 + 1,10 

30 
 N1 0,53 360 - 0,54 370 - 

 N2 0,50 408 + 1,13 0,53 403 + 1,09 

25 
 N1 0,60 316 - 0,62 320 - 

 N2 0,55 368 + 1,16 0,61 347 + 1,08 

Nota: Ccimento – Consumo de cimento; CcN1 - Consumo de cimento do concreto com nível 1 de 

espalhamento;  CcN2 - Consumo de cimento do concreto com nível 2 de espalhamento. 

 

Observa-se ao analisar os resultados da Tabela 33, que para se atingir o mesmo valor de 

resistência à compressão, aos 28 dias, foi necessário aumentar o consumo de cimento 

das misturas fluidas (N2), quando comparadas às misturas plásticas (N1), para ambos os 

teores de AMR (20 e 40 %) e para todas as resistências definidas. As maiores variações 

entre os consumos de cimento foram observadas para os concretos com resistência à 

compressão de 25 MPa, para as misturas com 20 % de AMR. E para os concretos com 

35 MPa, para as misturas com 40 % de AMR. Os concretos de consistência fluida (N2) 

precisam do aumento de cerca de 16 e 10 %, respectivamente,  no consumo de cimento 

para alcançar essas resistências, quando comparadas a mistura plástica (N1) (Tabela 

33).  

Desse modo, percebe-se que, para uma resistência à compressão fixada, o aumento do 

nível de espalhamento pode implicar no aumento do consumo de cimento das misturas. 

Esse aumento pode ser explicado devido as menores relações a/c das misturas N2 

quando comparadas aos concretos com espalhamento N1. Esse comportamento também 

pode ser visto ao analisar os diagramas de dosagem para os concretos com 20 e 40 %  

de AMR (Figura 17 e 18). Observa-se que as retas do espalhamento possuem 

inclinações diferentes, devido aos dois níveis de espalhamento fixados na produção dos 

concretos. O que pode ser confirmado pelos diferentes coeficientes angulares obtidos 

(equação da Lei de Lyse apresentada na Tabela 32). Quanto menor o coeficiente 

angular, mais ricas tendem a ser as misturas (menores valores de m, para uma mesma 

relação a/c). 
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De acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2015), para que um concreto armado 

convencional alcance uma resistência 35 MPa (classe de agressividade III), esse 

concreto deve ter um consumo de cimento ≥ 320 kg para 1 m³ de concreto. Verifica-se 

na Tabela 33 que para alcançar uma resistência de 35 MPa o consumo de cimento dos 

concretos reciclados com N1 e N2 de espalhamento foram até cerca de 33 % e 47 % 

maiores, respectivamente, quando comparado ao valor mínimo de consumo indicado 

por essa norma. O elevado consumo de cimento em misturas de concreto pode causar 

fissuração de origem térmica, devido ao calor liberado na reação de hidratação e 

fissuração devido a retração por secagem, além de aumentar o custo final do concreto. 

Segundo Barboza e Almeida Filho (2015), com o uso de aditivos de alto poder de 

plastificação e redução da quantidade de água, é possível obter relações 

água/aglomerante suficientemente baixas em misturas de concreto, com menores 

consumos de cimento. Assim, essa seria uma alternativa para reduzir o consumo de 

cimento nos traços de concreto reciclado, além da aplicação de adições minerais. 

4.2.2.2 Análise estatística 

Na Tabela 34 estão apresentados os resultados da análise de variância (ANOVA) dos 

concretos estudados. Foi analisado a influência das variáveis: proporção de AMR, nível 

de espalhamento, teor de agregados secos e idade, e suas interações, sobre a resistência 

à compressão dos concretos reciclados dosados pelo método do IPT/EPUSP adaptado. 

Tabela 34 Resultados da ANOVA para a resistência à compressão quando avaliadas as variáveis 

proporção de AMR, nível de espalhamento, teor de agregados secos (m) e idade 

Fator GDL MQ Fcalculado F0,05 Significância 

A - Proporção de AMR 1 54,16 159,00 4,26 S 

B - Nível de espalhamento 1 214,49 629,66 4,26 S 

C – m 2 1078,46 3165,96 3,40 S 

D – Idade 1 598,51 1757,01 4,26 S 

AB 1 20,37 59,79 4,26 S 

AC 2 5,29 15,54 3,40 S 

AD 1 27,06 79,44 4,26 S 

BC 2 0,76 2,22 3,40 NS 

BD 1 2,31 6,79 4,26 S 

CD 2 16,71 49,05 3,40 S 

ABC 2 0,78 2,30 3,40 NS 

ABD 1 0,26 0,78 4,26 NS 

ACD 2 0,12 0,34 3,40 NS 

BCD 2 4,51 13,23 3,40 S 

ABCD 2 0,06 0,17 3,40 NS 

ERRO 24 0,34    

Nota: m – teor de agregados secos; 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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Observa-se que os fatores, proporção de AMR, nível de espalhamento, teor de 

agregados secos e idade influenciaram significativamente os resultados de resistência à 

compressão. Assim como, algumas interações duplas e uma interação tripla entre esses 

fatores.  

As Figura 19a, 19b e 19c mostram os gráficos do efeito isolado da proporção de AMR, 

do nível de espalhamento e do teor de agregados secos (m), respectivamente, sobre a 

resistência à compressão dos concretos produzidos. Observa-se que a resistência à 

compressão reduz com o aumento de cada fator. É possível visualizar também na Figura 

19d, que houve acréscimo dessa propriedade com aumento da idade dos concretos. 

    
                                  (a)                                             (b) 

 
 

                                        (c)                                              (d) 

Figura 19 Influência de alguns fatores sobre os resultados de resistência à compressão dos 

concretos: a) Proporção de AMR; b) Nível de espalhamento; c) Teor de agregados secos (m); d) 

Idade do concreto 

Verifica-se na Tabela 34 que o teor de agregados secos (m) apresentou o maior valor de 

Fcalculado quando comparado ao F0,05, com um nível de confiabilidade de 95 %. Dessa 

forma, observa-se que o teor de agregados secos é o principal fator que influencia na 
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variação da resistência à compressão dos concretos. Com aumento do teor de agregados 

secos de uma mistura de concreto, ocorre o aumento na relação a/c, devido a maior 

quantidade de grãos que precisam ser molhados e a menor quantidade de cimento que 

auxiliaria na lubrificação da mistura. Como visto no gráfico da Figura 19c, quanto 

maior o teor de agregados secos e por consequência maior a relação a/c, menor a 

resistência à compressão dos concretos. Essa redução foi cerca de 20 e 50 %, para os 

concretos com m igual a 5,0 e a 6,5, respectivamente, quando comparados ao concreto 

com m igual a 3,5. Esse comportamento obedece à Lei de Abrams, que indica que existe 

uma relação inversa entre a relação a/c e resistência à compressão dos concretos. Isso já 

era esperado, uma vez que, o acréscimo da relação a/c dos concretos promove um 

aumento da porosidade na matriz do concreto e na zona de transição, diminuindo a sua 

resistência. 

Observa-se, também, que o grau de hidratação (Idade) foi o segundo fator que mais 

influenciou os resultados de resistência à compressão. Com o aumento da hidratação do 

concreto ocorre uma diminuição da porosidade e, por consequência, um incremento na 

sua resistência. A Figura 20 apresenta a relação do quanto da resistência total aos 28 

dias foi alcançada aos 7 dias. 

  

 
(a) (b) 

Figura 20 Resistência relativa dos concretos aos 7 dias: a) Nível de espalhamento N1=355±5 mm; 

b) Nível de espalhamento N2=405±5 mm  

Os gráficos da Figura 20 mostram que mais de 60 % da resistência à compressão, aos 28 

dias, foi obtida aos 7 dias, para qualquer das misturas avaliadas. Esse comportamento 

pode estar associado a melhor aderência física entre a pasta de cimento e o AMR, 

devido à superfície mais rugosa do agregado reciclado. Segundo Mehta e Monteiro 
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(2014), durante as primeiras idades, a resistência do concreto sofre influência da ligação 

física entre seus componentes, pois a ação da interação química entre o agregado e a 

pasta de cimento ainda não se desenvolveu completamente. Além disso, como o AMR 

apresenta uma maior taxa de absorção de água, o seu uso em misturas de concreto 

diminui a quantidade de água efetiva inicial das misturas. Assim, os cristais de etringita 

e de hidróxido de cálcio formados não crescem tanto, deixando a pasta mais compacta 

(LEITE, 2001). Alguns estudos encontrados na literatura confirmam essa tendência de 

maior crescimento da resistência do concreto reciclado nas primeiras idades 

(RODRIGUES; FUCALE, 2014; SANTIAGO, 2008; MALTA, 2012; MOITINHO; 

LEITE, 2015; LEITE, 2001; SANTOS, 2016). 

A Figura 19b mostra que houve redução da resistência dos concretos com o aumento do 

nível de espalhamento de 355 ± 5 mm (N1) para 405 ± 5mm (N2), sendo essa redução 

de cerca de 15,6 % para o concreto com N2, quando comparado ao concreto com N1. 

Fixado o valor de m, o aumento do nível de espalhamento implica no aumento da 

relação a/c dos concretos, como visto na Tabela 28. E o incremento da relação a/c das 

misturas promove um aumento na porosidade, resultando na diminuição da resistência.  

A resistência à compressão dos concretos também sofreu influência da proporção de 

AMR. Observa-se na Figura 19a que com o aumento da proporção de AMR houve 

redução da resistência dos concretos de cerca de 7 %.  

A Figura 21 mostra a influência da interação da proporção de AMR e do m (teor de 

agregado secos) na resistência à compressão dos concretos. Observa-se que, para o 

menor valor de m (3,5), o aumento da proporção de AMR de 20 para 40% resultou em 

diminuição de cerca de 13 % da resistência à compressão dos concretos. Para m igual 

5,0, a redução da resistência à compressão foi de aproximadamente 10 %. Já para o m 

de 6,5, essa diminuição foi em torno de 6 %. Assim, verifica-se que para um m maior, a 

redução da resistência à compressão, com o aumento da proporção de AMR, é menor. 

Isso pode ser explicado devido ao efeito do material fino, que pode ter sido mais 

acentuado e ter compensado o baixo consumo de cimento da mistura. 
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Figura 21 Influência do efeito significativo da interação entre o teor de agregados secos (m) e a 

proporção de AMR sobre os resultados de resistência à compressão dos concretos 

O gráfico da Figura 22 mostra a influência da interação entre os fatores proporção de 

AMR e idade. Verifica-se que aos 7 dias (Figura 22a), os concretos com 20 % de AMR 

apresentaram maiores resistências à compressão quando comparados aos concretos com 

40 %. Já aos 28 dias (Figura 22b), os concretos com 20 % e 40% de AMR apresentaram 

resistências bem próximas. Como o AMR apresenta uma maior taxa absorção de água, é 

possível que tenha ocorrido uma cura interna tardia no concreto, e essa água pode ter 

sido disponibilizada para hidratação do cimento restante em idade avançadas, por esse 

motivo o concreto com 40 % de AMR apresentou resistências próximas do concreto 

com 20 % de AMR, aos 28 dias, assim como foi constatado nos estudos de Evangelista 

et al. (2012) e Leite (2001). 
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                         (a)                                (b) 

Figura 22 Influência do efeito significativo da interação entre a proporção de AMR e a idade sobre 

os resultados de resistência à compressão dos concretos para diferentes teores de agregados 

secos (m): a) 7 dias; b) 28 dias 

Com relação ao nível de espalhamento, verifica-se na Tabela 34 que esse fator também 

influenciou significativamente os resultados de resistência à compressão dos concretos. 

Ao analisar os gráficos da Figura 23 observa-se que para o teor de agregados secos igual 

a 3,5 (Figura 23a), a resistência à compressão do concreto diminui com o aumento da 

proporção de AMR para ambos os níveis de espalhamento, sendo essa diminuição de 

cerca de 10,8 e 7,7 % para o N1 e N2, respectivamente. Para o m igual 5,0 (Figura 23b), 

a resistência à compressão também é reduzida para os níveis de espalhamento 1 e 2 com 

o acréscimo da proporção de AMR, a redução foi em torno de 13,3 e 4,2 % 

respectivamente  . Já para o m= 6,5 (Figura 23c), a resistência à compressão diminui 

com o aumento da proporção de AMR para os concretos com N1, cerca de 4,2 % e esse 

comportamento se inverte para o N2, ou seja, a resistência à compressão cresceu em 

torno de 7,7 % com o aumento da proporção de AMR. Desse modo, visualiza-se que 

com o aumento do teor de agregados secos (m), as misturas com 40 % de AMR tendem 

a apresentar resistências mais próximas e até maiores que a dos concretos com 20 % de 

AMR, para o nível 2 de espalhamento. A literatura mostra esse comportamento. Quanto 

maior o m e, por consequência, a relação a/c dos concretos reciclados, sua resistência à 

compressão tende a crescer com o aumento da proporção de agregado reciclado. Nesse 

caso, o efeito do material fino é mais acentuado para compensar o baixo consumo de 
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cimento. Além disso, a maior absorção de água do AMR, sua textura mais rugosa, e 

forma mais irregular, contribuem para  melhorar a zona de transição do concretos 

reciclados, por conta do aumento da aderência pasta/agregado (VIEIRA, 2003; LEITE, 

2001; REIS, 2009). 

 
                                        (a)                    (b) (c) 

Figura 23 Influência do efeito significativo da interação entre a proporção de AMR e os níveis de 

espalhamento sobre os resultados de resistência à compressão dos concretos para diferentes 

teores de agregados secos: a) m=3,5; b) m=5,0; c) m= 6,50  

 

4.2.3 Estudo teórico e experimental do comportamento do concreto 

Com base nas leis de comportamento determinadas (Tabela 32, item 4.2.2.1) foram 

calculadas as propriedades teóricas de alguns traços de concretos reciclados, fixando as 

relações a/c em 0,45 e 0,65. Esses valores de a/c foram estabelecidos considerando os 

dois extremos da tabela de correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade 

do concreto armado (classe de agressividade I e IV) estabelecida na NBR 6118 (ABNT, 

2014). Em seguida, foi realizado um estudo experimental para validação da dosagem do 

concreto reciclado, conforme descrito no item 3.5. 
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A Tabela 35 mostra os resultados do ensaio de espalhamento dos concretos. Observa-se 

que o espalhamento fixado foi alcançado para todos os concretos. 

Tabela 35 Resultados do ensaio de espalhamento na mesa de Graff 

Misturas a/c Espalhamentos (mm) 

20%AMR-N1 

0,45 355 

0,65 

 

360 

 

20%AMR-N2 

0,45 400 

0,65 

 

405 

 

40%AMR-N1 

0,45 355 

0,65 

 

355 

 

40%AMR-N2 
0,45 405 

0,65 410 

 

A Tabela 36 apresenta as resistências à compressão teóricas e os resultados médios 

experimentais de resistência dos concretos estudados, bem como, o desvio padrão e 

coeficientes de variação. Os resultados experimentais individuais de resistência à 

compressão do concretos com traços definidos podem ser visualizados Tabela 43 

(Apêndice 3). 

Tabela 36 Resultados de resistência à compressão teóricos e experimentais dos concretos estudados 

fixando as relações a/c 

Relação 

a/c 
Misturas M Ccimento 

Resultados do estudo de validação 

Teóricos Experimentais 

fc7 fc28 fc7±Sd (CV) fc28±Sd (CV) 

0,45 

20%AMR-N1 4,14 429 30,1 37,1 30,9±0,2(2,9) 39,5±0,9(2,2) 

20%AMR-N2 

 

3,74 

 

459 

 

28,7 

 

34,8 

 

28,4±0,4(1,3) 

 

34,5±0,4(1,3) 

 

40%AMR-N1 3,89 447 30,3 41,9 29,9±0,3(0,9) 44,3±0,3(0,7) 

40%AMR-N2 

 

3,47 

 

481 

 

27,2 

 

35,7 

 

27,5±0,7(2,6) 

 

35,4±0,9(2,5) 

 

0,65 

20%AMR-N1 6,59 290 18,5 22,1 18,4±0,3(1,4) 21,9±0,5(2,2) 

20%AMR-N2 

 

6,11 

 

306 

 

13,9 

 

18,5 

 

13,3±0,6(4,4) 

 

18,7±0,7(3,5) 

 

40%AMR-N1 6,11 305 16,2 26,5 16,6±0,3(1,7) 26,2±0,2(0,9) 

40%AMR-N2 5,61 324 14,9 22,7 14,7±0,4(0,8) 22,6±0,2(0,7) 

Nota: fci - resistência média à compressão (MPa) em i dias de idade; a/c - relação água/cimento; 

m – teor de agregados secos; c - consumo de cimento (kg); Sd - desvio padrão (MPa); CV - 

coeficiente de variação (%). 

 

O gráfico da Figura 24 mostra uma comparação entre a resistência à compressão teórica 

e a obtida experimentalmente para os concretos reciclados estudados.  
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Figura 24 Correlação entre as resistências à compressão experimental e teórica, aos 28 dias 

Ao verificar os resultados da Tabela 36 é possível visualizar que as resistências 

experimentais dos concretos reciclados do estudo de validação da dosagem estão bem 

próximas das resistências teóricas calculadas a partir das leis de comportamento obtidas 

com os diagramas de dosagem. As resistências que mais se afastam das teóricas são as 

dos concretos com a/c igual a 0,45, as misturas 20%AMR-N1 e 40%AMR-N1, aos 28 

dias. Observa-se que as resistências experimentais desses concretos, quando 

comparadas as resistências teóricas, apresentam aumento de 6,5 % e 5,7 %, 

respectivamente. Apesar disso, visualiza-se que o comportamento da curva que 

relaciona as resistências à compressão experimentais e teóricas apresenta um coeficiente 

de determinação r²=0,983 (Figura 24). Isto demonstra que as equações obtidas a partir 

dos diagramas de dosagem estimam a resistência à compressão dos concretos reciclados 

de forma confiável, se forem mantidas as mesmas condições para as quais tais curvas 

foram obtidas. 

No estudo experimental também foram avaliadas a resistência à tração e módulo de 

elasticidade dos concretos reciclados. A Tabela 37 apresenta os resultados da resistência 

à tração e módulo de elasticidade do estudo de validação da dosagem. Os resultados 

individuais de resistência à tração e módulo de elasticidade podem ser vistos, 

respectivamente, nas Tabela 44 e 45 (Apêndice 4). 
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Tabela 37 Resultados experimentais de resistência à tração e módulo de elasticidade do estudo de 

validação da dosagem 

Relação 

a/c 
Misturas m Cimento 

ft7±Sd (CV)  

(MPa) 

ft28±Sd (CV) 

(MPa) 

Ec28±Sd (CV) 

(MPa) 

0,45 

20%AMR-N1 4,14 429 2,10±0,1(4,5) 2,50±0,1(2,9) 33,9±0,8(2,2) 

20%AMR-N2 

 

3,74 

 

459 

 

2,00±0,2(4,3) 2,20±0,1(4,8) 30,2±0,7(2,4) 

40%AMR-N1 3,89 447 2,30±0,2(2,5) 2,60±0,2(4,0) 37,9±1,1(3,0) 

40%AMR-N2 

 

3,47 

 

481 

 

2,20±0,3(4,2) 2,30±0,3(4,8) 32,7±0,5(1,5) 

0,65 

20%AMR-N1 6,59 290 1,50±0,1(2,6) 1,90±0,1(4,8) 27,7±0,4(1,3) 

20%AMR-N2 

 

6,11 

 

306 

 

1,20±0,1(5,4) 1,60±0,2(3,0) 26,2±0,6(2,4) 

40%AMR-N1 6,11 305 1,60±0,4(3,5) 2,0±0,1(3,9) 29,9±0,8(2,8) 

40%AMR-N2 5,61 324 1,20±0,2(5,0) 1,50±0,2(5,0) 25,5±0,2(0,8) 

Nota: a/c - relação água/cimento; m – teor de agregados secos; c – consumo de cimento (kg); fti - 

resistência à tração (MPa) em i dias de idade; Ec - módulo de elasticidade (GPa); Sd - desvio padrão; CV 

- coeficiente de variação. 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 37, observa-se que as resistências à tração dos 

concretos obedeceram a lei de proporcionalidade inversa entre a resistência e a relação 

a/c. Os concretos que apresentaram menores valores de ft, aos 7 e 28 dias, são os 

concretos com relação a/c maior (0,65). Além disso, verifica-se que existe uma relação 

entre os valores de resistência à tração e resistência à compressão (Tabela 36), conforme 

a resistência à compressão aumenta observa-se que a resistência à tração também 

aumenta. Como visto no item 2.6.3.3, essas resistências estão relacionadas, porém não 

há uma relação de proporcionalidade direta. O aumento da resistência à compressão 

implica no aumento da resistência à tração, mas a uma taxa decrescente (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014; NEVILLE, 2016). 

Com base nos resultados experimentais apresentados nas Tabela 36 e 37 foi possível 

obter a Equação 1, que permite o cálculo da resistência à tração dos concretos com 

AMR em função da resistência à compressão. 

ft= 0,38* √𝑓𝑐                                                                                                   Equação 1 

r² = 0,872 

Na Tabela 38 estão apresentadas equações encontradas na literatura que estimam a 

resistência à tração do concreto em função dos resultados de resistência à compressão. 
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Tabela 38 Equações que estimam a resistência à tração dos concretos em função da resistência à 

compressão 

Referência ft’D Tipo de agregado 

NBR6118 (ABNT, 

2014) ft’ D.=0,3* 
√𝑓𝑐

0,9
 

Agregado miúdo e graúdo natural 

 

CEB FIP (2010) ft’ D =0,3 ∗ √𝑓𝑐3
 

Agregado miúdo e graúdo natural 

 

EHE (2011) ft’ D =0,3∗ √𝑓𝑐3
 

Agregado miúdo e graúdo natural 

 

ACI (NEVILLE, 

2014) ft’ D =0,3*√𝑓𝑐 
Agregado miúdo e graúdo natural 

 

Leite (2001) ft’ D =1,325+0,09*fc 
Agregado miúdo e graúdo de RCD 

 

Lovato (2007) ft’ D =0,12*√𝑓𝑐 
Agregado miúdo e graúdo de RCD 

 

Nota: ft’D – Resistência à tração por compressão diametral (MPa); ƒc – resistência à compressão 

(MPa). 

 

O gráfico da Figura 25 mostra as curvas obtidas utilizando as equações da Tabela 38, 

que estimam resistência à tração em função da resistência à compressão experimental 

dos concretos, e os resultados experimentais de resistência à tração, aos 28 dias. 

 
Figura 25 Relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão axial 

Observa-se, ao analisar o gráfico da Figura 25, que a curva que melhor descreveu o 

comportamento do concreto com agregado miúdo reciclado foi obtida com a equação da 

norma ACI 318. As curvas obtidas com base nas equações das normas NBR 6118, EHE, 

CEP FIP superestimam a resistência à tração por compressão diametral dos concretos 

com AMR. Além disso, percebe-se que as equações desenvolvidas para estimar a 

resistência à tração dos concretos com agregados miúdos e graúdos reciclados do estudo 

de Leite (2001) e Lovato (2007) também superestimam a resistência à tração dos 
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concretos com AMR. A curva que foi obtida pelo estudo experimental de Leite (2001) 

foi a que mais se distanciou dos resultados experimentais. 

Com relação ao módulo de elasticidade secante dos concretos reciclados, baseado nos 

resultados experimentais apresentados nas Tabelas 36 e 37 obteve-se a Equação 2, que 

permite o cálculo do módulo de elasticidade dos concretos com AMR em função da 

resistência à compressão. Essa equação é válida para o fc < 45 MPa. 

Ec=  5,56* √𝑓𝑐                                                                                                Equação 2 

r² = 0,818 

A Tabela 39 apresenta equações de literatura que estimam o módulo de deformação do 

concreto em função dos resultados de resistência à compressão experimentais. Para 

efeito de comparação, foram incorporadas, nos gráficos da Figura 26 e 27, as curvas 

obtidas pelas equações da Tabela 39, utilizadas para estimar o valor do módulo de 

elasticidade em função da resistência à compressão dos concretos, aos 28 dias. 

Tabela 39 Equações que estimam o módulo de deformação em função da resistência à compressão dos 

concretos 

Referência Ec Tipo de agregado 

NBR6118 (ABNT, 

2014) 

Eci =5600.√𝑓𝑐, αi .=0,8+0,2 
𝑓𝑐

80
, 

EC=αi.Eci 

Agregado miúdo e graúdo natural 

 

CEB FIP (2010) EC=21,5.√
𝑓𝑐

10

3
 

Agregado miúdo e graúdo natural 

 

EHE (2011) EC=8,5.√𝑓𝑐 
Agregado miúdo e graúdo natural 

 

ACI (NEVILLE, 

2014) EC=4,73.√𝑓𝑐 
Agregado miúdo e graúdo natural 

 

Xiao et al. (2007)  EC=4,73.
102

2,8+ 
40,1

𝑓𝑐

 
Agregado miúdo e graúdo de RCD   

 

Cabral et al. 

(2010) EC=2,58.𝑓𝑐0,63 
Agregado miúdo e graúdo de RCD   

 

Leite (2001) 
EC=-3,48+4,63.√𝑓𝑐 

Agregado miúdo e graúdo de RCD   

 

Lovato (2007) 
EC=5,74.√𝑓𝑐 

Agregado miúdo e graúdo de RCD   

 

Nota: Ec – Módulo de deformação secante (GPa); Eci – Módulo de deformação tangente inicial 

(GPa); ƒc – resistência à compressão (MPa). 

 

Ao analisar os gráficos das Figura 26 observa-se que todas as equações de norma 

subestimaram o módulo de deformação do estudo experimental, sendo que a curva que 

mais se afasta dos resultados experimentais é a da ACI 318 e a que mais se aproxima é a 

da CEB FIP.  
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Na Figura 27 verifica-se que as equações dos estudos experimentais disponíveis da 

literatura de Xiao et al. (2007), Cabral et al. (2010), Leite (2001) e Lovato (2007) 

também subestimam os resultados de módulo de elasticidade. A curva que mais se 

aproxima do estudo experimental é a do estudo realizado por Xiao et al. (2007) e a que 

mais se afasta é a de Lovato (2007). As equações dos estudos experimentais 

apresentadas na Tabela 39 foram desenvolvidas considerando o comportamento de 

concretos com agregado miúdo e graúdo reciclado e, não apenas, o concreto com 

agregado miúdo, como ocorre nesse estudo.  

 

Figura 26 Relação entre o módulo de deformação e a resistência à compressão axial com base nas 

equações de diferentes normas 
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Figura 27 Relação entre o módulo de deformação e a resistência à compressão axial de estudos 

experimentais 

Carneiro (2011) avaliou o módulo de elasticidade de concretos com 25 % de AMR 

misto, e verificou que o concreto reciclado apresentou o mesmo módulo de elasticidade 

do concreto de referência. Já Bravo et al. (2017) observaram em seu estudo com 

concreto com agregado graúdo e miúdo reciclado, que houve redução do módulo de 

elasticidade com o aumento do teor do agregado reciclado. Os autores atribuem esse 

resultado á presença do agregado graúdo reciclado, que influencia muito no módulo de 

elasticidade devido a sua menor rigidez e ao aumento da relação a/c das misturas de 

concreto que contribuiu para maior porosidade do mesmo. 

Leite (2001) também realizou um estudo sobre as propriedades mecânicas do concreto 

reciclado e observou que quando comparado ao concreto de referência, o concreto com 

100 % de AMR apresentou módulo de elasticidade superior para todas as relações a/c 

estudadas. Segundo o autor, esse comportamento é função da melhoria da zona de 

transição e da matriz do concreto reciclado devido à existência a uma grande quantidade 

de finos na composição do AMR. Esse material fino contribui para o fechamento dos 

vazios do concreto, tornando-o mais compacto. 

Já Evangelista e Brito (2007) verificaram ao substituir o agregado miúdo natural pelo 

agregado miúdo reciclado, que quando comparado ao concreto de referência, o módulo 
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de elasticidade do concreto com 30 % de agregado reciclado apresentou uma pequena 

redução de 3,7 %. O concreto com substituição completa do agregado miúdo natural 

pelo reciclado apresentou elevada redução no módulo (18,5 %). De acordo os autores, o 

módulo de elasticidade do concreto sofre influência da rigidez dos agregados graúdos, 

da argamassa e da zona de transição. Assim,  para pequenos teores de AMR é possível 

que a rigidez do concreto não seja tão influenciada negativamente. Já com a substituição 

total, a perda de rigidez da argamassa pode ser mais elevada, de forma que módulo de 

elasticidade seja afetado. 

Pereira et al. (2012), avaliando o módulo de elasticidade de concretos com AMR e sem 

aditivos superplastificantes, verificaram que quando comparado ao concreto de 

referência, o concreto com 50 % de AMR apresentou redução do módulo de elasticidade 

em torno de 4 %. Já o concreto reciclado com aditivo superplastificante apresentou 

ganho de módulo de cerca de 16,5 %, quando comparado ao concreto de referência. Isto 

pode ser atribuído a redução da relação a/c e, por consequência, da porosidade do 

concreto com o uso do aditivo superplastificante. De acordo Khatib (2005), para as 

taxas de incorporação do AMR entre 25 % e 75 % o efeito do agregado reciclado na 

redução do módulo de elasticidade é menor. Pereira et al. (2012) ainda salientam que a 

qualidade da AMR também pode influenciar nos resultados de módulo de elasticidade 

do concreto reciclado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÃO 

O objetivo desse estudo foi desenvolver um estudo de dosagem de concretos utilizando 

proporções de agregado miúdo reciclado misto de resíduo de construção e demolição 

(20 e 40%), realizando uma adaptação do método de dosagem do IPT/EPUSP quanto a 

avaliação da trabalhabilidade, que foi feita usando o ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff para diferentes níveis de espalhamento (355 e 405 mm). Nesse estudo também  

foram avaliadas as seguintes propriedades dos concretos: massa específica no estado 

fresco, resistência à compressão, resistência à tração e módulo de deformação no estado 

endurecido. A análise dos resultados obtidos no programa experimental permitiu 

apontar as seguintes conclusões: 

- Dosagem 

O estudo mostrou que, por ser um método experimental, o uso do método de dosagem 

do IPT/EPUSP adaptado permitiu a produção dos concretos reciclados sem grandes 

ajustes da quantidade de água nos traços obtidos, evitando dosagens com falta ou 

excesso de argamassa. Isso foi possível, porque o método IPT/EPUSP considera as 

características físicas dos agregados durante o processo de dosagem, na definição do 

teor ideal de argamassa seca. Além disso, a adaptação da medida da trabalhabilidade, 

usando o espalhamento na mesa de Graff, contribuiu para o estabelecimento das 

relações a/c dentro de valores razoáveis, sem que tivesse sido verificado grande 

aumento na demanda de água. Dessa maneira, foi possível concluir que o método de 

dosagem do IPT/EPUSP, utilizando como medida de trabalhabilidade o ensaio de 

espalhamento na mesa Graff, pode ser aplicado na dosagem de concretos com até 40% 

de agregado miúdo reciclado (AMR), sem prejuízo das suas propriedades no estado 

fresco e endurecido. Para as variáveis fixadas nessa pesquisa, foi possível realizar a 

dosagem dos concretos com teores de argamassa seca de, no mínimo, 51 %. 
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- Produção e trabalhabilidade 

O uso do método de mistura em duas etapas na produção dos concretos reciclados 

contribuiu para minimizar o efeito da maior taxa de absorção de água do AMR. Assim, 

houve uma maior facilidade na obtenção dos resultados de trabalhabilidade esperados e 

na dosagem da quantidade de água necessária. 

Os resultados dessa pesquisa mostram que o ensaio de espalhamento na mesa de Graff 

mostrou-se eficiente para avaliar a trabalhabilidade dos concretos reciclados. Com o uso 

desse ensaio foi possível alcançar as faixas de espalhamento estabelecidos, sem que 

houvesse a necessidade de aumentar de forma excessiva a relação a/c das misturas. 

Além disso, durante a execução do ensaio de espalhamento na mesa de Graff, observou-

se que as misturas de concreto se apresentaram coesas e homogêneas, com pouca ou 

nenhuma segregação, e foi possível realizar o acabamento do concreto durante a 

moldagem dos corpos de prova sem dificuldade.  

- Massa específica do concreto no estado fresco  

Os resultados do estudo mostram que houve diminuição da massa específica dos 

concretos à medida que o teor de agregado miúdo reciclado (AMR) aumentou nas 

misturas. Esse comportamento pode estar relacionado aos materiais que compõem o 

AMR, que são menos densos que as rochas que dão origem ao agregado natural e ao 

aumento da relação a/c das misturas, com o incremento da proporção de AMR, que 

promove uma maior porosidade nos concretos.. 

- Resistência à compressão  

Baseado nos resultado de resistência à compressão foi possível verificar que o aumento 

da proporção de AMR das misturas provocou uma redução da resistência à compressão 

dos concretos, sendo que essa redução foi menor, quanto maior o teor de agregados 

secos (m) e maior a relação a/c das misturas de concreto. A resistência à compressão 

dos concretos reciclados tende a  melhorar com o aumento da proporção de AMR, para 

maiores relações a/c. O efeito do material fino, nesse caso, pode ser mais acentuado e 

compensar o baixo consumo de cimento destas misturas. Além do mais, o AMR 

apresenta elevada absorção de água, textura mais rugosa e forma mais irregular, que 

pode contribuir para  melhorar a zona de transição dos concretos reciclados, devido ao 

aumento da aderência pasta/agregado. 
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O nível de espalhamento também teve influência significativa nos resultados de 

resistência à compressão dos concretos. Com o aumento do nível de espalhamento de 

355 ± 5 mm (N1) para 405 ± 5mm (N2) houve redução da resistência à compressão dos 

concretos. Para um mesmo teor de agregados secos, o aumento do nível de 

espalhamento implica no aumento da relação a/c dos concretos, e o incremento da 

relação a/c das misturas promove um aumento na porosidade, e por consequência, 

ocorre uma diminuição na resistência.  

As leis de comportamento dos concretos estudados, obtidas com uso do método de 

dosagem do IPT/EPUSP adaptado, apresentaram coeficientes de determinação (r²) 

acima de 0,97, o que demonstra que esses modelos são confiáveis para explicar os 

resultados observados. Considerando as proporções de AMR (20 e 40 %) e os dois 

níveis de espalhamento (355 ± 5 e 405 ± 5mm) estudados, os concretos do estudo 

experimental apresentaram resistências médias à compressão que variaram de 41,3 a 

17,8 MPa, quando a relação a/c variou de 0,41 a 0,74. 

Com o estudo, foi possível concluir que a substituição de até 40 % do agregado miúdo 

natural pelo AMR na produção de concretos reciclados reduz  sua resistência à 

compressão. Contudo,  essas reduções não são tão elevadas. Desse modo,  é possível 

realizar a dosagem e produção de concretos reciclados com até 40 % de AMR utilizando 

o método IPT/EPUSP adaptado, considerando essa propriedade do concreto.  

- Resistência à tração 

Com base no estudo experimental verificou-se que os resultados de resistência à tração 

estão relacionados aos resultados de resistência à compressão dos concretos com AMR. 

Conforme a resistência à compressão aumenta, a resistência à tração dos concretos com 

agregado miúdo reciclado também aumenta, a uma taxa decrescente. 

Quando os resultados de resistência à tração dos concretos foram comparados com os 

resultados obtidos usando equações de diferente normas, e de estudos experimentais de 

concretos reciclados, que relaciona a resistência à tração dos concretos à resistência à 

compressão, verificou-se que a maioria das equações superestimam a resistência à 

tração por compressão diametral dos concretos com AMR. 

- Módulo de elasticidade 

Os resultado de módulo de deformação mostram que, no geral, ocorreu aumento dessa 

propriedade dos concretos reciclados com o aumento da proporção de AMR. Além 
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disso, verificou-se que os resultados de módulo de deformação dos concretos com AMR 

do estudo experimental são maiores que os valores do módulo calculados usando as 

equações que relacionam o módulo de elasticidade com resistência à compressão. 

Fatores como maior quantidade de finos presentes no AMR utilizado nesse estudo,  

textura mais rugosa, granulometria mais contínua podem ter contribuído para esse 

comportamento.  

Diante disso, observa-se que é viável a dosagem e produção de concretos reciclados 

com até 40% de substituição do AMN por AMR misto, utilizando o método IPT/EPUSP 

para obtenção de concretos, o ensaio de espalhamento como medida da trabalhabilidade 

e o método de mistura em duas etapas na produção dos concretos. Desde que sejam 

utilizados os materiais e as metodologias descritas.  

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o concreto reciclado, propõe-se a 

realização alguns estudos adicionais apresentados a seguir:  

• Realizar um estudo de dosagem de concreto com agregado miúdo reciclado 

misto usando o método de dosagem de Faury, o ensaio de espalhamento na mesa 

de Graff como medida de trabalhabilidade e o método de mistura em duas etapas 

para produção do concreto. 

• Realizar um estudo de dosagem para concretos com agregado miúdo reciclado 

de concreto, utilizando o método de dosagem do IPT/EPUSP, o ensaio de 

espalhamento na mesa de Graff como medida de trabalhabilidade e o método de 

mistura em duas etapas para produção do concreto. 

• Avaliar a durabilidade de concretos com agregado miúdo reciclado misto, 

usando como medida de trabalhabilidade o ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff e o método de mistura em duas etapas para produção do concreto. 

• Realizar um estudo de dosagem para concretos com agregado graúdo reciclado, 

usando como medida de trabalhabilidade o ensaio de espalhamento na mesa de 

Graff e o método de mistura em duas etapas para produção do concreto, 

avaliando a resistência à tração e módulo de elasticidade de forma experimental.  
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APÊNDICE 1 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

AGREGADOS UTILIZADOS 

Tabela 40 Analise granulométrica dos agregados miúdos naturais e reciclados 

Análise granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Abertura da 

peneira (mm) 

AMN1 AMN2 AMR 

%RI %RA %RI %RA %RI %RA 

4,8 0 0 0 0 0 0 

2,4 0 0 0 0 12 12 

1,2 1 1 21 21 15 27 

0,6 3 4 48 69 20 47 

0,3 48 52 28 97 20 67 

0,15 41 93 2 99 15 82 

Menor que 

0,15 
7 100 1 100 18 100 

 

Tabela 41 Analise granulométrica do agregado graúdo natural 

Análise granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

Abertura da peneira (mm) %RI %RA 

25 0 0 

19 0 0 

12,5 28 28 

9,5 42 74 

6,3 22 97 

4,8 2 99 

Fundo 1 100 
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APÊNDICE 2 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO AXIAL DO ESTUDO DE DOSAGEM 

Tabela 42 Resultados individuais de resistência à compressão axial 

Mistura m 
Resistência à Compressão (MPa) 

7 dias 28 dias 

20%AMR-N1 

3,5 30,5* 30,4 29,5 31,8* 42,2* 40,3* 38,2 35,2 

5,0 26,7* 25,5 26,9 27,0* 31,5* 32,6* 24,9 25,4 

6,5 17,8* 17,2 18,8* 17,3 22,0* 22,5* 18,5 20,2 

20%AMR-N2 

3,5 26,2 30,1* 28,2* 23,9 34,6 33,4 35,4* 35,6* 

5,0 17,4 19,5 21,6* 21,5* 27,2* 26,1 26,3* 22,8 

6,5 11,3 12,18* 11,5 11,6* 16,4* 15,9* 14,8 11,4 

   40%AMR-N1 

3,5 26,4* 26,8* 24,8 26,3 37,6 39,6* 36,7 39,5* 

5,0 20,6 22,6* 21,7* 16,6 28,7 29,0 29,3* 29,8* 

6,5 14,0 13,3 14,3* 14,3* 21,7* 21,0* 20,3 17,3 

40%AMR-N2 

3,5 25,0 25,7* 25,2 25,6* 34,0* 42,1 24,6 35,2* 

5,0 17,6 19,4* 17,3 19,6* 27,4* 26,6* 26,2 24,4 

6,5 11,2* 10,9* 10,9 10,6 17,9* 16,9 17,7* 15,6 

Nota: * - Valores considerados no cálculo das médias para reduzir dispersão. 
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APÊNDICE 3 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO DO ESTUDO DE VALIDAÇÃO DA DOSAGEM 

Tabela 43 Resultados individuais de resistência à compressão 

Mistura a/c 
Compressão (MPa) 

7 dias 28 dias 

20%AMR-N1 

0,45 

30,7* 29,2 31,1* 29,0 38,9* 37,4 38,2 40,1* 

20%AMR-N2 26,9 29,7* 18,8 30,1* 34,2* 34,8* 28,9 24,9 

40%AMR-N1 27,9 26,4 28,7* 28,1* 44,5* 44,0* 43,1 49,9 

40%AMR-N2 25,3 24,8 28,0 26,9 34,9* 35,8* 31,5 26,3 

20%AMR-N1 

0,65 

18,6* 17,7 18,2* 15,5 20,3 22,3* 21,5* 21,3 

20%AMR-N2 16,7* 16,9* 16,3 16,5 17,6 19,1* 18,0 18,2* 

40%AMR-N1 13,7* 12,8* 11,3 12,1 24,2 22,0 26,4* 26,0* 

40%AMR-N4 14,0 14,7* 14,1 14,8* 22,7* 21,1 22,4* 19,3 

Nota: * - Valores considerados no cálculo das médias para reduzir dispersão. 
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APÊNDICE 4 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

E MÓDULO DE ELASTICIDADE DO ESTUDO DE VALIDAÇÃO DA 

DOSAGEM 

Tabela 44 Resultados individuais de resistência à tração por compressão diametral 

Mistura a/c 
Tração (MPa) 

7 dias 28 dias 

20%AMR-N1 

0,45 

2,10* 1,50 1,50 2,20* 2,50* 2,50 2,60* 2,40 

20%AMR-N2 2,00* 2,10* 1,30 1,50 2,10 2,20 2,20* 2,20* 

40%AMR-N1 2,20* 2,30* 1,80 1,30 2,60* 2,50* 2,40 1,30 

40%AMR-N2 2,20* 2,30* 2,10 2,20 2,0 1,90 2,10* 2,20* 

20%AMR-N1 

0,65 

1,40* 1,50* 1,20 0,90 1,60* 1,50 1,40 1,50* 

20%AMR-N2 1,10* 0,80 1,00* 0,90 1,20* 1,40* 0,90 0,90 

40%AMR-N1 0,90 1,10 1,30* 1,40* 1,40 1,60* 1,10 1,50* 

40%AMR-N2 0,90* 0,80 0,70 0,90* 1,20* 1,30* 1,00 0,90 

Nota: * - Valores considerados no cálculo das médias para reduzir dispersão. 

 

Tabela 45 Resultados individuais de módulo de elasticidade 

Mistura a/c 
Módulo de elasticidade (GPa) 

20%AMR-N1 

0,45 

33,4* 31,7 34,5* 

20%AMR-N2 27,6* 29,6* 30,7* 

40%AMR-N1 38,7* 37,3* 37,0 

40%AMR-N2 33,0* 32,3* 29,0 

20%AMR-N1 

0,65 

28,0* 27,5* 25,4 

20%AMR-N2 26,6* 24,5 25,7 

40%AMR-N1 30,5* 29,3* 21,2 

40%AMR-N2 25,6* 24,8 25,4* 

Nota: * - Valores considerados no cálculo das médias 

para reduzir dispersão. 

 

 

 

 


