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  O elevado teor de finos é uma das características dos agregados 

reciclados provenientes de construção e demolição. Nos estudos realizados, geralmente, 

os finos de RCD são utilizados em concretos como parte dos agregados, o que origina 

complicações à produção e propriedades dos concretos, ou ainda, os finos são 

descartados, o que ambientalmente não é uma solução adequada. Poucos estudos 

abordam a utilização específica desses finos para produção de concreto como adição 

mineral. Com o interesse de expandir o uso do fíler de RCD e oferecer uma outra 

destinação a esse material, essa dissertação tem como objetivo estudar a influência do 

uso de 5, 10, 15 e 20 % de fíler de RCD, em substituição ao cimento, na produção de 

CAA, avaliando suas propriedades no estado fresco e no estado endurecido. Os dados 

obtidos foram tratados estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA). Os 

resultados apontam que é possível a utilização do fíler de RCD até o teor de 20 % em 

substituição ao cimento, para concretos autoadensáveis, desde que sejam utilizados os 

materiais e as metodologias descritas. 

 

Palavra chave: Concreto autoadensável com resíduo de construção e demolição; fíler 

de resíduo de construção e demolição; adição mineral.  
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  The high content of fines is one of the characteristics of the recycled 

aggregates from construction and demolition waste. Generally, CDW fines are used as 

part of the aggregates in concrete production, which causes some difficulties and affect 

its properties; or instead CDW is discarded leading to environmental problems. Few 

studies address the use of these fines for the production of concrete as mineral 

admixtures. So, the aim of this research is to study the influence of the use of 5, 10, 15 

and 20 % of CDW filler contents, replacing the cement, in the production of SCC 

evaluating its properties in the fresh and hardened state. The results indicate that the use 

of the CDW filler until to 20 % in substitution of cement is possible for self-compacting 

concrete production, adopting the materials and methodologies used in the present 

study. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a questão ambiental tem sido observada pelas diversas 

áreas de estudo do conhecimento humano. Na Engenharia Civil, o tratamento da questão 

ambiental está relacionado à melhoria de sistemas de produção, de maneira que gerem 

menos impactos ambientais, reduzindo o volume de matéria-prima natural utilizada, 

aproveitando resíduos de outras indústrias e até mesmo seu próprio resíduo. Neste 

último aspecto, têm-se buscado avanços no desenvolvimento de novos materiais e 

técnicas para aproveitamento dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) como 

subprodutos de valor agregado na cadeia produtiva da construção civil. 

A indústria da construção civil, enquanto setor econômico, é um dos maiores 

consumidores de matéria-prima natural. Estimativas apontam que o setor consome 

atualmente cerca de 25 % do que se extrai de madeira; 40 % de pedra, areia e cascalho; 

16 % de água e gera 50 % da produção global de gases de efeito estufa e agentes de 

chuvas ácidas, e, também, um total de cerca de 50 % de resíduos sólidos 

(OIKONOMOU, 2005; JOSEPH; TRETSIAKOVA-MCNALLY, 2010). A Associação 

Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) 

quantificou o panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil e constatou que 

em 2017 havia sido gerado 214.868 t/dia de RSU. Destes, foram coletados 196.050 

t/dia, dos quais 123.421 t/dia correspondem ao RCD, ou seja, aproximadamente 62,95 

% dos resíduos coletados diariamente em 2017 no Brasil são representados pelo RCD. 

Em 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da resolução 

CONAMA Nº307, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de 

resíduos na construção civil, visando minimizar os impactos ambientais, considerando a 

viabilidade técnica e econômica de uso e produção de materiais originários dos resíduos 

de construção e demolição (CONAMA, 2002). A Lei Federal de Nº 12.305 (Brasil, 

2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, veio para corroborar com 

esta resolução, que institui que as construtoras estão sujeitas a elaboração do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, tendo como prioridades a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Diante 

desse panorama, a reciclagem do RCD torna-se de extrema importância, minimizando 

os impactos ambientais, reduzindo o consumo de matérias-primas naturais, diminuindo 
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o desperdício e incentivando o desenvolvimento sustentável (OIKONOMOU, 2005; 

TAHAR et al., 2017). 

Diante da significativa geração de RCD e adoção de leis que exigem a sua 

redução e reciclagem, procurou-se aplicações para esse material. O RCD tem sido 

frequentemente utilizado em substituição ao agregado graúdo e/ou miúdo naturais, na 

produção concretos. Diversos estudos foram realizados aplicando-se RCD em concretos 

convencionais (CC): Carrijo (2005), Etxeberria et al. (2007) e Richardson, Allain e 

Veuille, (2010) substituíram o agregado graúdo natural (AGN) pelo agregado graúdo 

reciclado (AGR); Leite (2001), Vieira (2003) e Figueirêdo Filho (2011) substituíram 

tanto o AGN quanto o agregado miúdo natural (AMN) pelos agregados reciclados 

(AR); Reis (2009), Malta, Silva e Gonçalves (2013) e Cartuxo et al. (2015) substituíram 

os AMN por agregado miúdo reciclado (AMR). Tais estudos visam avaliar o 

comportamento e a viabilidade do uso do RCD para produção de concretos e 

argamassas. 

Nessas aplicações de RCD em concreto foram observadas que algumas 

características do AR diferem dos agregados naturais, tais como: composição 

heterogênea, alta porosidade, elevada taxa de absorção de água, elevado teor de finos, 

forma irregular dos grãos e textura áspera (ÂNGULO, 2000; ETXEBERRIA et al. 

2007; REIS, 2009; KUMAR, 2017; SALESA et al., 2017). Com relação ao alto teor de 

finos, geralmente esses materiais são utilizados como parte da composição do agregado 

miúdo reciclado (CARNEIRO, 2011; MALTA, 2012; OLIVEIRA, 2015) e analisados 

como parte do agregado, trazendo algumas complicações à produção e propriedades dos 

concretos ou argamassas obtidos. Quando os finos não são utilizados como composição 

do agregado miúdo, são descartados (MIRANDA, 2005; CARRIJO, 2005; 

PEDERNEIRAS, 2017), o que ambientalmente não é uma solução adequada, uma vez 

que o volume dessa fração geralmente é elevado. Ainda que as características do AR 

sejam diferentes dos agregados naturais (AN), a utilização do AR na construção civil se 

mostrou viável, pois reduz áreas de armazenamento de RCD e minimiza custos com a 

obtenção e comercialização de novos agregados (SALESA et al., 2017). 

Além do estudo da utilização de agregados reciclados em concretos 

convencionais, torna-se importante avaliá-los em outros tipos de concreto, podendo-se 

expandir as possibilidades de aplicação do RCD. O concreto autoadensável (CAA) 

surge, então, como mais uma opção para utilização de materiais alternativos, pois é um 
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concreto que utiliza as mesmas matérias-primas do CC, porém com maiores 

quantidades de finos. Tutikian e Dal Molin (2015) afirmam que uma das vantagens de 

utilização do CAA é a utilização de altos teores de resíduos industriais, o que acarreta 

numa significativa contribuição ambiental. No entanto, nos estudos realizados em CAA 

contendo RCD observou-se que este resíduo é mais comumente utilizado como 

agregado, miúdo e/ou graúdo (GÜNEYISI et al., 2016; ORTIZ et al., 2017; OMRANE 

et al., 2017; GONZÁLEZ-TABOADA et al., 2018; SINGH, SINGH, 2018). Raramente 

utiliza-se o RCD como fíler, ainda que para a produção do agregado de RCD seja 

gerado um grande volume de finos (ANGULO et al., 2005) e que os agregados miúdos 

produzidos também tenham um elevado teor de finos em sua composição (ANGULO, 

2000). Desta maneira a utilização do RCD como fíler também seria uma alternativa 

interessante para o CAA, devido ao elevado teor de finos que esse concreto exige.  

Dentre os estudos de CAA incorporando RCD, um dos poucos estudos 

encontrados fazendo o aproveitamento desse material como fíler é o trabalho de Perius 

(2009) e Santos (2018). Ainda assim, não foi identificada, no estudo de Perius (2009), 

uma explicação clara sobre a influência desse resíduo no CAA, como este impacta as 

propriedades do CAA, nem quais são as melhores faixas de teores de finos de RCD a 

serem utilizados. Desse modo, esse trabalho buscou avaliar a influência do uso de 

diferentes teores de fíler de RCD na produção de CAA, visando ampliar o conhecimento 

sobre o uso de fíler de RCD em materiais à base de cimento, e também, para oferecer 

uma outra opção de destino para esse material. 

1.1 OBJETIVOS 

Esse estudo tem como objetivo principal avaliar a influência do uso de fíler de 

resíduo de construção e demolição para a produção de concreto autoadensável. 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

a) caracterizar o fíler de RCD; 

b) estudar a influência de diferentes teores de fíler de RCD, como adição mineral 

na produção de CAA; 

c) avaliar diferentes propriedades do CAA: 

 no estado fresco, quanto à fluidez, viscosidade plástica, habilidade 

passante e resistência à segregação e massa específica; 
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 no estado endurecido, quanto à resistência à compressão axial, resistência 

à tração por compressão diametral, massa específica, absorção de água e 

índice de vazios. 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente estudo está estruturado em 5 capítulos da seguinte forma: 

Capítulo 1: destaca uma breve introdução sobre o tema, apontando a justificativa 

e relevância da pesquisa bem como os objetivos gerais e específicos do estudo. 

Capítulo 2: apresenta uma revisão bibliográfica sobre os concretos 

autoadensáveis contendo resíduo de construção e demolição (RCD), abordando os 

materiais constituintes, incluindo as características peculiares do RCD. Na revisão de 

literatura também são abordados o método de dosagem que será aplicado no estudo e as 

propriedades que definem o CAA no estado fresco e endurecido. 

Capítulo 3: apresenta o programa experimental adotado para o estudo, os 

materiais utilizados e os ensaios realizados na sua caracterização, a metodologia 

utilizada na produção do concreto, a definição dos traços e os métodos de ensaios 

aplicados para avaliar as propriedades do CAA no estado fresco e no estado endurecido. 

Capítulo 4: apresenta a análise e os resultados obtidos. 

Capítulo 5: apresenta as conclusões do estudo e sugestões de temas para 

pesquisas futuras. 
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2 CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO 

O concreto autoadensável é um concreto que tem a capacidade de preencher 

todos os espaços, devido ao seu peso próprio, passando por obstáculos, sem necessidade 

de nenhum tipo de compactação, mantendo-se homogêneo (BOSILJKOV, 2003; 

LISBÔA, 2004; MONTEIRO, 2015; DHAHEER; KULASEGARAM; KARIHALOO, 

2016). 

O concreto autoadensável (CAA) surgiu no Japão, da necessidade e do interesse 

em criar estruturas duráveis que não dependessem da qualidade da mão de obra. Nos 

anos 80 houve uma grande redução do número de trabalhadores qualificados na 

construção civil nesse país, e como consequência, uma redução na qualidade do 

trabalho. Para a solução deste problema, entre 1986 e 1988, Hajime Okamura 

desenvolveu o concreto autoadensável (OKAMURA; OUCHIT, 1998). 

No Brasil, o surgimento da norma para o concreto autoadensável, a NBR 15823 

(ABNT, 2017), representou um significativo passo para o aumento do uso do CAA. No 

período de 2011 a 2015, a Associação Brasileira da Construção Industrializada em 

Concreto (ABCIC) realizou uma pesquisa com empresas de estruturas pré-fabricadas de 

concreto, e seu resultado foi publicado nos anuários ABCIC 2012 e ABCIC 2016, 

respectivamente. Foi observado que no ano de 2011, 45 % das empresas pesquisadas 

afirmaram que aplicavam CAA na fabricação de pré-moldados e no ano de 2015 esse 

número cresceu para 66,7 %. Ou seja, houve um aumento de 21,7 % no número de 

empresas produzindo o CAA para estruturas pré-moldadas (ABCIC, 2012, 2016). 

Um concreto para ser definido como autoadensável deverá apresentar 

simultaneamente três propriedades no estado fresco: fluidez, que é a capacidade de 

preenchimento de todos os espaços vazios; habilidade passante, que é a habilidade do 

concreto em passar através de quaisquer obstáculos sem obstrução; e resistência à 

segregação, que é a capacidade do concreto permanecer homogêneo durante a mistura, 

transporte, lançamento e acabamento, sem segregar (NBR 15823-1, ABNT, 2017). No 

estado endurecido, esse concreto precisa atender aos mesmos requisitos de resistência e 

durabilidade dos concretos convencionais (EFNARC, 2002; TUTIKIAN; DAL MOLIN, 

2015). 
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O concreto autoadensável com material reciclado de resíduo de construção e 

demolição (CAA-R) é um concreto que deve atender as mesmas características do CAA 

no estado fresco: fluidez, habilidade passante e resistência à segregação, utilizando entre 

seus componentes o resíduo de construção e demolição (RCD). 

No Brasil, alguns estudos foram realizados utilizando RCD em misturas de 

CAA: 

 em 2009, Perius (2009) analisou misturas de CAA-R substituindo 20 %, 50 

%, 75 % e 100 % do agregado miúdo natural (AMN) por agregado miúdo 

reciclado (AMR) e verificou o comportamento no estado fresco e endurecido 

desses teores em misturas contendo 15 % de fíler calcário e em misturas 

contendo 15 % de fíler de RCD. Ao final do estudo o autor percebeu que os 

resultados das misturas que continham fíler de AR mantinham maior 

estabilidade das misturas do que as misturas que continham o fíler calcário. 

Perius (2009) verificou também que o aumento do teor de AMR não 

apresentou linearidade com os resultados de massa específica e resistência à 

compressão; 

 Branco (2012) também avaliou o comportamento do AMR em misturas de 

CAA, substituindo o AMN em 20 % e 40 % para granulometrias médias e 

granulometrias finas, avaliando três traços: fraco, intermediário e forte, como 

sugere o método de Tutikian (GOMES; BARROS, 2009). O autor apontou 

que os concretos produzidos com AMR apresentaram resultados de 

resistência à compressão próximos ao do concreto usado como referência. 

Branco (2012) também constatou que na relação custo/resistência á 

compressão dos concretos estudados, a utilização de AMR apresenta 

resultado próximo ou superior ao concreto de referência do estudo, tornando 

estes viáveis economicamente, além de se tornarem uma alternativa para a 

preservação ambiental; 

 Campos (2017) estudou o CAA-R substituindo o agregado graúdo natural 

(AGN) por 20 % de agregado graúdo reciclado (AGR), substituindo o AMN 

por 20 % de AMR e substituindo em 20 % de AMN e de AGN pelos 

agregados reciclados, utilizando dois métodos distintos de dosagem: 

Repette-Melo e Empacotamento (GOMES; BARROS, 2009). Por meio dos 
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resultados obtidos, o autor verificou uma perda de fluidez nas misturas que 

utilizaram agregados reciclados. No que se tratou das propriedades 

mecânicas, Campos (2017) observou diferentes comportamentos nos 

concretos produzidos com agregados reciclados: os dosados pelo método de 

Repette-Melo não apresentaram decréscimo significativo destas 

propriedades, no entanto, os concretos dosados com base no conceito de 

empacotamento de partículas exibiram grande redução nas propriedades 

mecânicas avaliadas. O autor constatou também que os concretos produzidos 

com agregados reciclados apresentaram aumento na absorção de água por 

imersão, no índice de vazios e na absorção capilar, quando comparados aos 

respectivos traços de referência; 

 Moreira (2012) verificou o comportamento do CAA-R com AGR nos teores 

de 10 %, 20 % e 30 % para relações a/c de 0,35, 0,45 e 0,55. Avaliando as 

propriedades do CAA-R no estado fresco, o autor percebeu que todas as 

misturas contendo AGR com relação a/c 0,45 e 0,55 apresentaram 

trabalhabilidade inferior aos seus respectivos CAA de referência. Para as 

propriedades dos CAA no estado endurecido, Moreira (2012) concluiu que, 

de uma maneira geral, os AGR não exerceram influência sobre a resistência 

à compressão axial aos 56 dias, nem sobre a profundidade de carbonatação 

aos 200 dias. No que diz respeito ao módulo de elasticidade aos 56 dias, 

absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica real, aos 

28 dias, o autor percebeu que, mesmo o AGR tendo desempenhando 

influência significativa sobre as misturas de CAA-R, esta influência sempre 

foi suplantada pela influência da relação a/c. 

No âmbito internacional, o CAA-R também é um assunto atual e de interesse em 

estudo. Em 2014, Güneyisi et al. (2014) avaliaram as propriedades do CAA-R contendo 

agregados reciclados de concreto (ARC), substituindo em 100 % o AGN pelo AGR, 

realizando 4 métodos de tratamento no AGR: pré-imersão em solução de HCL; pré-

imersão em vidro aquoso, pré-imersão em pasta de cimento e sílica e uma abordagem de 

mistura em duas etapas, de maneira a aproveitar o potencial máximo do AGR. Kebaïli et 

al. (2015) estudaram a inserção de ARC em CAA-R substituindo o AGN em 40 %, 60 

% e 100 % e 20 % e González-Taboada et al. (2017a) substituíram o AGN em 50 % e 
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100 %, pelo AGR, avaliando as influências de diferentes teores de AGR nas 

propriedades do CAA-R no estado fresco. 

Kapoor, Singh e Singh (2016) avaliaram o desempenho quanto a durabilidade do 

CAA-R, utilizando ARC, substituindo AGN por AGR em teores de 0 %, 50 % e 100 %. 

Os autores realizaram ensaios de penetração de cloreto, de absorção de superfície, de 

penetração de água e de sucção capilar. Salesa et al. (2017) estudaram as propriedades 

do CAA-R no estado endurecido, utilizando ARC, substituindo 100 % do AGN por 3 

tipos de AGR: obtido pelo esmagamento de peças pré-moldadas rejeitadas (AGR1); 

obtido pelo esmagamento do AGR1 (AGR2); e obtido pelo esmagamento do AGR2 

(AGR3). 

2.1 MATERIAIS CONSTITUINTES 

Os materiais para a produção do CAA, incluindo o CAA-R, são os mesmos 

utilizados para a fabricação dos concretos convencionais: aglomerantes, agregados 

miúdos e graúdos e água. No entanto, para fabricação do CAA deverão ser incluídos 

aditivos e materiais mais finos que os materiais usualmente utilizados nos concretos 

convencionais (CC). A aplicação desses materiais mais finos auxilia nas propriedades 

do CAA no estado fresco, reduzindo o atrito entre os agregados, aumentando a 

viscosidade e gerando uma maior resistência à segregação (MELO, 2005; DINIZ, 

2010). Diniz (2010) ressalta que a inserção de materiais finos também altera as 

proporções de dosagem do CAA quando comparado ao CC. A diferença do CAA para o 

CAA-R é a presença de RCD, que pode ser feita na forma de agregado graúdo, miúdo 

ou como adição mineral. 

Os aspectos a serem considerados para a escolha dos materiais que vão compor o 

CAA são o custo de cada componente e a disponibilidade do material, tanto no que 

tange à quantidade quanto à distância de transporte desse material para o local de sua 

aplicação (TUTIKIAN, 2007). 

2.1.1 Cimento 

Para a escolha do cimento não existe um critério definido no que se refere a sua 

especificação para aplicação no CAA. O cimento a ser utilizado pode ser qualquer um 

empregado na produção de CC estruturais, desde que o mesmo atenda a norma vigente 

de especificação. Além disso, o cimento é definido pela condição de aplicação ou pelo 
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tipo que está sendo usualmente utilizado em obras correntes em cada região 

(EUROPEAN PROJECT GROUP; 2005; TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015; 

MONTEIRO, 2015). 

A EFNARC (2002) recomenda que o consumo de cimento por metro cúbico de 

CAA esteja entre 350-450 kg, pois maiores consumos podem causar retração e para 

menores consumos é necessária a aplicação de adições minerais. Gomes (2002) afirma 

que o consumo de cimento por metro cúbico pode variar de 200-400 kg e que o teor de 

pó, partículas menores que 100 μm, varia entre 400-650 kg por metro cúbico. De acordo 

com European Project Group (2005), o consumo de pó pode variar entre 380-600 kg por 

metro cúbico. 

Os cimentos de menor finura são os ideais para a produção de CAA. A finura do 

cimento atua diretamente nas suas propriedades no estado fresco, havendo alteração na 

viscosidade, tensão de escoamento e na taxa de hidratação do cimento (NUNES, 2001; 

REPETTE, 2011; DACZKO, 2012). 

A EFNARC (2002) adverte que o teor de C3A do cimento não deve ser maior 

que 10 %, pois o seu excesso pode causar problemas de baixa trabalhabilidade, já que 

cimentos mais finos, com maiores teores de álcalis e de aluminato tricálcico (C3A), 

requerem uma quantidade maior de aditivo superplastificante (REPETTE, 2011). Além 

das propriedades físicas, é importante que o cimento utilizado na produção do CAA 

também seja compatível com os aditivos químicos que serão utilizados na mistura 

(SAFIUDDIN, 2008). 

2.1.2 Agregados no CAA e o agregado reciclado 

Os agregados miúdos e graúdos, de quaisquer origens, podem ser utilizados para 

produção de CAA (EFNARC, 2002), incluindo os agregados reciclados de RCD. Para a 

utilização de RCD, na produção de CAA-R, é necessário ter conhecimento de sua 

composição gravimétrica, que é geralmente variada, devido a aspectos como o 

desenvolvimento econômico e tecnológico dos locais de origem dos resíduos, as 

técnicas de demolição empregadas e a estação do ano (CABRAL; MOREIRA, 2008). 

Carneiro et al. (2001) afirmam que o RCD apresenta características bastante peculiares 

por existir uma grande diversidade de materiais de construção e diferenças na sua 

composição. Na Tabela 1 está apresentada a composição do resíduo de construção e 

demolição de algumas cidades brasileiras. Observa-se que a soma dos percentuais de 
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concreto, argamassa e material cerâmico para todas as cidades citadas representam mais 

de 60 % do total de resíduos, sendo que em Maceió e Porto Alegre esse total é maior 

que 90 %. Esses valores demonstram a possível viabilidade de utilização dos RCD, uma 

vez que esses materiais pertencem a classe A, conforme classifica a NBR 15112 

(ABNT, 2004), e, desse modo, são potencialmente recicláveis como agregados. 

Tabela 1  Composição do RCD em algumas cidades brasileiras 

Material/ 

Cidades 

Argamassa 

(%) 

Concreto 

(%) 

Material 

cerâmico (%) 

Cerâmica 

polida (%) 

Rochas e 

solos (%) 

Outros (%) 

Campina 

Grande 1 

28,00 10,00 34,00 1,00 9,00 18,00 

Fortaleza 2 38,00 15,00 18,00 11,00 3,00 15,00 

Maceió 1 27,82 18,65 48,15 3,06 0,00 2,32 

Porto Alegre 1 44,20 18,30 35,60 0,10 1,8 0,00 

Recife3 1,00 69,00 27,00 0,00 0,00 3,00 

Ribeirão Preto 1 37,40 21,10 20,80 2,50 17,70 0,50 

Salvador 1 53,00 9,00 5,00 27,00 6,00 

São Paulo 1 25,20 8,20 29,60 0,00 32,00 5,00 

Fonte: 1 - Adaptado de Cabral e Moreira (2008); 2 - Oliveira et al. (2011); 3 - Rodrigues e Fucale (2014). 

 

De Brito e Saikia (2012) garantem que as propriedades do agregado de RCD 

dependem da quantidade de argamassa antiga aderida ao grão. Além disso, os autores 

apontam que a quantidade de argamassa aderida está relacionada ao número de ciclos de 

processamento aos quais o material é submetido, sendo reduzida quanto maior o número 

de ciclos de processamentos realizados na produção do agregado. Akbarnezhad et al. 

(2011) afirmam que, devido a presença da argamassa, os agregados reciclados podem 

ter três configurações de partículas, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 Tipos de agregados reciclados de concreto segundo Akbarnezhad et al. (2011): (a) um 

agregado natural rodeado por argamassa antiga aderida; (b) algumas partículas de agregados naturais 

aglutinadas e rodeadas por argamassa; (c) apenas argamassa 
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Em um CAA, o volume dos agregados miúdos varia de 40 a 50 % do volume da 

argamassa (GOMES, 2002; MELO, 2005). O agregado graúdo representa de 30 a 35 % 

do volume total do CAA. Em massa, esse valor varia de 32 a 40 % da massa total do 

concreto (GOMES, 2002). O agregado graúdo deve apresentar tamanho máximo de 20 

mm (EFNARC, 2002; TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Porém, nos levantamentos de 

Domone (2006) foi observado que, ainda que 70 % dos estudos de caso tenham 

utilizado agregados entre 16 a 20 mm, também foram utilizados agregados de até 40 

mm. Daczko (2012) afirma que agregados maiores têm maior potencial à segregação e 

agregados menores melhoram a densidade das misturas de CAA. É importante 

considerar que quanto maior for a dimensão do agregado graúdo, maior deverá ser a 

viscosidade da pasta e da argamassa para que não ocorra a segregação (REPETTE, 

2011). O tipo de agregado miúdo mais adequado para aplicação no CAA é a areia 

natural, pois esta apresenta grãos com formas mais uniformes e arredondadas, enquanto 

a areia artificial apresenta grãos com grandes angulosidades e aspereza superficial que 

afetarão a fluidez do CAA (REPETTE, 2011; DACZKO, 2012; TUTIKIAN; DAL 

MOLIN, 2015). A forma e textura do agregado graúdo também devem ser consideradas. 

Deve-se optar por agregados graúdos com forma regular. Caso não seja possível, o 

agregado graúdo deverá ter uma granulometria mais fina para que o efeito da sua forma 

na fluidez seja menor (REPETTE, 2011). 

No caso dos agregados de RCD, a forma e textura vão depender do tipo de 

resíduo e dos equipamentos utilizados no seu processamento. Assim, os AR podem 

apresentar formas mais lamelares e textura mais áspera que os AN, o que reflete na 

qualidade dos concretos preparados com esse material (MALTA, 2012; GÜNEYISI et 

al., 2014). Tais caraterísticas podem influenciar negativamente a produção de CAA com 

agregados reciclados, afetando principalmente a viscosidade das misturas. 

Ferreira et al. (2019) avaliaram o formato e textura superficial dos finos de RCD 

e dos finos de agregado natural por meio de imagens obtidas em microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) conforme pode-se observar na Figura 2. Os autores notaram que no 

que se trata da forma, os finos de agregado natural tem uma forma irregular, porém com 

arestas e vértices arredondados (Figura 2 a). Os finos de RCD apresentaram formato 

angular, com arestas e vértices mais definidos quando comparados com os finos de 

agregado natural (Figura 2 c). Os autores justificam o formato dos finos de RCD devido 

ao processo de britagem. 
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Figura 2 Microscopia eletrônica de varredura do estudo de Ferreira et al. (2019): (a) finos de 

agregado natural 2 mm; (b) finos de agregado natural 300 µm; (c) finos de RCD 2 mm; (d) finos de RCD 

500 µm 

Ferreira et al. (2019) observaram que os grandes diferenciais desses finos foram 

a textura superficial e a variação de tamanho das partículas. Observa-se nas Figuras 2 a 

e b que os finos de agregado natural apresentaram textura lisa e de uma maneira geral 

apresentaram distribuição contínua de tamanho. No entanto, observando as Figuras 2 c e 

d, os autores notaram que os finos de RCD possuem diversos tamanhos e formas de 

partículas dispersas, apresentaram também uma superfície porosa com textura rugosa e 

áspera, além de perceberem a argamassa aderida aos grãos (Figura 3), características 

que tem como consequência a elevada absorção de água por parte desses finos. Os 

autores concluíram que a variação no tamanho das partículas dos finos de RCD explica 

a maior quantidade de materiais pulverulentos presentes em AR quando comparada com 

AN. 
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Figura 3 Microscopia eletrônica de varredura mostrando grãos com argamassa aderida a 

superfície do estudo de Ferreira et al. (2019) 

Amorim (2016) apresentou imagens dos agregados reciclados utilizados no seu 

estudo, obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Na Figura 4 são 

apresentadas imagens do AMR, nas quais foi possível perceber que as superfícies dos 

agregados miúdos são irregulares, porém o autor observou pouca porosidade visível. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 4 Agregado miúdo reciclado do estudo de Amorim (2016): (a) Imagem ampliada do AR 

retido no fundo da peneira; (b) Imagem ampliada do AR retidos na peneira 0,15 mm e passante na 1,18 

mm; (c) Imagem ampliada do AR retidos na peneira 1,18 mm e passante na 4,75 mm 

Malta (2012) avaliou a forma do grão de AMR misto por microscopia eletrônica 

de varredura. O autor observou que a forma do grão se assemelha à forma esférica, com 

contornos irregulares, e apresenta textura rugosa (Figura 5). Além disso, percebeu 

também que a inserção do AMR na argamassa gerou um aumento da viscosidade, 

quando comparada a argamassa de referência, e este fato foi atribuído à forma e à 

textura do agregado reciclado. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5 Microscopia eletrônica de varredura da areia reciclada em quatro tamanhos diferentes 

do estudo de Malta (2012): (a) 200 µm; (b) 100 µm; (c) 30 µm; (d) 20 µm 

Na Figura 6 são apresentadas imagens dos agregados graúdos reciclados obtidas 

em MEV (AMORIN, 2016). Amorim (2016) percebeu que apesar do AMR e do AGR 

terem a mesma origem, numa comparação entre as imagens da Figura 5 e Figura 6 

observa-se uma maior porosidade do agregado graúdo em relação aos agregados 

miúdos, o que explica a maior taxa de absorção de água do agregado graúdo utilizado 

em seu estudo, quando comparado ao agregado miúdo. 
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(a) (b) 

Figura 6 Agregado graúdo reciclado do estudo de Amorim (2016): (a) Imagem de um grão de 

agregado; (b) Imagem ampliada da superfície do grão 

Os agregados reciclados quando comparados aos agregados naturais têm sua 

forma mais irregular e textura mais áspera (LEITE, 2001; LOVATO, 2007; 

CARNEIRO, 2011; MALTA, 2012; AMARIO, 2015). Kebaïli et al. (2015) e Tahar et 

al. (2017) perceberam que estas características dos agregados reciclados afetam a 

trabalhabilidade, pois, quanto mais anguloso o agregado, menor a trabalhabilidade da 

mistura, demandando mais água e gerando grande efeito na quantidade de pasta de 

cimento, o que acarreta no aumento do custo de produção (SBRIGHI NETO, 2005; 

NEVILLE; BROOKS, 2013; NEVILLE, 2016). Contudo, apesar destas implicações, o 

agregado com a textura mais áspera e angulosa resulta numa maior aderência, pois 

possibilita um maior intertravamento entre pasta e agregado, influenciando 

positivamente na resistência do concreto (MALTA, 2012; NEVILLE, 2016). 

Outra propriedade importante na produção do CAA é o módulo de finura, sendo 

que os agregados com menor módulo de finura são mais adequados para a produção de 

CAA, pois este precisa de muitos finos, o que eleva a sua coesão e evita a segregação 

(EFNARC, 2002; REPETTE, 2011; TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Desse modo, 

deve-se optar por areias finas e média-finas, que apresentam módulos de finura de 1,0 e 

2,4, respectivamente (REPETTE, 2011). Além disso, é importante que se adote critérios 

bem definidos na escolha de agregados para a obtenção de CAA, sendo a distribuição 

granulométrica um fator importante, que deverá ser avaliado já que o mesmo garante o 

adequado preenchimento dos vazios e a redução do volume de pasta (REPETTE, 2011; 

MELO, 2005). Segundo os autores, a distribuição granulométrica dos materiais deve ser 
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contínua, de forma que as partículas menores preencham os vazios deixados pelas 

partículas maiores, a fim de evitar a obstrução do CAA em regiões estreitas das formas 

de concreto. Daczko (2012) afirma que uma distribuição granulométrica uniforme 

diminui a densidade da mistura e aumenta a probabilidade de fricção entre as partículas, 

diminuindo assim a fluidez da pasta. 

Leite (2001) observou que os agregados miúdos e graúdos reciclados, de uma 

maneira geral, tendem a ter uma composição granulométrica mais grossa e, 

consequentemente, um maior módulo de finura quando comparado aos AN. O autor 

identificou que esses agregados apresentam uma granulometria contínua, permitindo um 

melhor arranjo entre as partículas do agregado, aumentando assim o efeito de 

preenchimento entre os grãos. Tal característica é de grande utilidade para a produção 

de concretos, notadamente os concretos autoadensáveis. 

Omary, Ghorbel e Wardeh (2016) compararam a curva granulométrica de 

agregados reciclados de concreto com as curvas de agregados naturais, na fração miúda 

e graúda. Avaliando a Figura 7, os autores observaram que no que se refere aos 

agregados graúdos, a distribuição granulométrica do agregado reciclado e natural são 

semelhantes, característica também encontrada nos estudos de Mendivil-Escalante et al. 

(2017). Avaliando o agregado miúdo (Figura 7), Omary, Ghorbel e Wardeh (2016) e 

Carneiro (2011) observaram que existe uma diferença na distribuição granulométrica 

entre o agregado miúdo natural (AMN) e o agregado miúdo reciclado (AMR) devido à 

grande fração de finos (material passante < 2 mm) existentes no AMR. 

 

Figura 7 Curvas granulométricas do estudo de Omary, Ghorbel e Wardeh (2016) 



38 

 

 

Ferreira et al. (2019) avaliaram a composição granulométrica e determinação da 

área específica dos finos de RCD (material passante na peneira 150 µm) em comparação 

aos finos de agregado natural. Os autores perceberam que os finos de RCD possuíam 

partículas com diâmetro médio cerca de 47% inferior em comparação aos finos de 

agregado natural. Além disso, os finos de RCD tinham uma melhor distribuição de 

partículas, conforme mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8 Curvas granulométricas dos finos de agregado natural e reciclado do estudo de Ferreira 

et al. (2019) 

Observou-se ainda que o agregado de RCD contém altos teores de finos (< 

75µm) devido a quantidade de argamassa antiga aderida nos agregados de RCD 

oriundos de concreto, bem como, devido a presença de componentes porosos, como, 

material cerâmico e argamassa de revestimento ou assentamento, que são menos 

resistentes e se fragmentam mais no processo de britagem (CORINALDESI; 

MORICONI, 2009; ETXEBERRIA; MARÍ; VÁZQUEZ, 2007). A presença de material 

pulverulento ou material fino (< 75µm), devido a sua finura, pode afetar a 

trabalhabilidade, aumentar a demanda de água e provocar a fissuração do concreto 

convencional (SBRIGHI NETO, 2005; NEVILLE, 2016). No entanto essa é uma 

característica desejável para o CAA, que necessita de um elevado teor de material fino 

menor que 100 m (GOMES, 2002). 

Ferreira et al. (2019) determinaram a área específica dos finos de RCD e do 

agregado natural, por meio da adsorção física do nitrogênio pelo método de Brunauer-

Emmett-Teller (BET). Os resultados da área específica para os finos de agregado 
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natural e finos de RCD foram de 1,227 m²/g e 3,547 m²/g, respectivamente. Observa-se 

que os finos de RCD apresentaram maior área específica do que os finos de agregado 

natural. Os autores afirmam que este resultado era esperado devido ao formato irregular 

dos finos de RCD (Figura 2 e 3), que tem como consequência a maior superfície 

específica. 

A Tabela 2 apresenta resultados de teor de material pulverulento de diferentes 

estudos em concretos que utilizaram AR. O excesso de materiais finos demanda a 

adição de uma quantidade maior de água, devido à sua grande área superficial 

(NEVILLE; BROOKS, 2013). Nos concretos autoadensáveis essa característica pode 

ser compensada pelo uso de aditivos superplastificantes de elevada eficiência. 

Tabela 2  Teor de material pulverulento dos estudos que utilizam AR 

Autor Tipo de RCD 
Tipo de 

agregado 

Teor material 

pulverulento 

Levy (2001) 

Alvenaria Graúdo 4,10 % 

Concreto Graúdo 0,30 % 

Alvenaria Miúdo 2,40 % 

Concreto Miúdo 2,30 % 

Carneiro (2011) 
Misto Graúdo 2,21 % 

Misto Miúdo 8,60 % 

Malta (2012) Misto Miúdo 6,09 % 

Rodrigues e Fucale (2014) Misto Miúdo 8,70 % 

Soto (2017) 

Concreto (lavado) Graúdo 4,61 % 

Concreto (peneirado) Graúdo 2,30 % 

Concreto (bruto) Graúdo 5,65 % 

Concreto Miúdo 10,30 % 

 

De Brito e Saikia (2012) afirmam que a distribuição dos agregados reciclados, 

sejam graúdos ou miúdos, é de uma maneira geral, diferente em comparação aos 

agregados naturais. Porém, devido aos processos de triagem, o agregado de RCD 

geralmente se enquadra nos limites da graduação de mistura necessários à produção dos 

concretos. A distribuição granulométrica do agregado graúdo e miúdo influenciará a 

densidade da mistura e, consequentemente, na quantidade de pasta que deverá preencher 

os vazios entre as partículas de agregados, contribuindo para a fluidez das misturas 

(DACZKO, 2012). 

Outra característica a ser considerada para o uso de material reciclado de RCD 

para a produção de CAA é a taxa de absorção e a porosidade. Na Tabela 3 observa-se os 

valores de taxa de absorção dos agregados utilizados em concreto autoadensável com 

RCD de estudos realizados no Brasil, no período de 2012 a 2017. Observa-se que a 

menor taxa de absorção do AMR é de 3,76 %. Este valor é um valor superior as taxas de 

absorção de AN, que segundo De Brito e Saikia (2012), é menor que 1 % para maioria 
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dos agregados usados em concreto. As taxas de absorção dos estudos citados variaram 

de 3,76 % a 17,50 %, dependendo da origem do agregado reciclado (AR) utilizado e do 

tamanho do agregado, miúdo ou graúdo. 

Tabela 3  Taxa de absorção de água de agregados reciclados utilizados em CAA-R de estudos 

realizados no Brasil no período de 2012 a 2017 

Referências 
Origem do 

AR 

AMR AGR 

Dmax (mm) Absorção (%) Dmax (mm) Absorção (%) 

Branco (2012) Misto 
0,60 3,76 - - 

4,75 3,95 - - 

Moreira (2012) Concreto - - 19,00 3,92 

Silva (2012) 
Telha 

cerêmica 
- - 12,50 17,50 

Amorim (2016) 
Bloco de 

concreto 
4,75 6,86 12,50 7,02 

Mendes (2016) 
Bloco de 

concreto 
4,75 7,30 19,00 6,90 

Campos (2017) Concreto 4,75 9,96 19,00 5,60 

 

Soto (2017) avaliou a porosidade total dos agregados graúdos, por meio de 

ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio, e da taxa de absorção de água dos 

agregados miúdos e graúdos utilizados, cujos resultados podem ser observados na 

Tabela 4. 

Tabela 4  Resultados de porosidade e absorção de água para os agregados do estudo de Soto 

(2017) 

Agregados 
Característica 

Porosidade total (%) Absorção de água (%) 

AGN 5,1985 7,11 

AGR lavado 20,4801 8,11 

AGR peneirado 43,7064 10,12 

AMN - 1,06 

AMR - 16,38 

Fonte: adaptado Soto (2017). 

 

Carneiro (2010) estudou a utilização de 1 %, 2 % e 3 % do resíduo de fibra de 

casca de coco em misturas para produção de telhas à base de cimento. Foi utilizado uma 

mistura autoadensável com metacaulinita e resíduo cerâmico, como pozolanas, e RCD 

misto com granulometria inferior a 0,15 mm como fíler. Avaliando as pastas, o autor 

verificou que a presença do fíler, juntamente com a pozolana, atenuou os efeitos da 

capacidade de absorção de água e índice de vazios causados pela presença da fibra de 

coco. Segundo o autor, a presença da pozolana e fíler de RCD também atenuou o efeito 

negativo da fibra vegetal sobre a resistência à tração por compressão diametral do 
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compósito. Avaliando as telhas, o autor percebeu que o fíler, na matriz autoadensável, 

juntamente com as pozolanas, refinou a microestrutura do material, produzindo uma 

microestrutura compacta da pasta, evitando uma maior taxa de absorção, sendo eficiente 

também na permeabilidade. 

Oliveira (2015) avaliou a influência do teor de finos, partículas < 75µm, dos 

agregados reciclados em argamassas de revestimento, comparando misturas contendo os 

agregados miúdos reciclados com finos com misturas contendo os agregados reciclados 

sem finos, nos teores de 20 %, 30 %, 40 % e 50 % e uma mistura contendo agregado 

miúdo natural (referência). O autor verificou que, no estado fresco, o teor de ar 

incorporado foi maior nas misturas contendo agregados reciclados com finos do que nas 

misturas com agregados reciclados sem finos. O aumento do teor de finos tornou as 

misturas de argamassa menos densas até o teor de substituição de 40 % de agregado 

natural por agregado reciclado. O aumento do teor de finos aumentou à retenção de 

água também até o teor de substituição de 40 %, ocorrendo o inverso para o teor de 50 

% tanto para a avaliação da retenção de água quanto da densidade. 

Na avaliação do estado endurecido, Oliveira (2015) notou que todas as 

argamassas que continham finos tiveram maior retração livre e maior variação de massa 

que as argamassas correspondentes sem finos, e apresentaram também menor 

resistência à compressão e à tração que as argamassas sem finos. 

2.1.3 Adições minerais 

O uso de adições no CAA tem como objetivo elevar a quantidade de partículas 

finas, de maneira que auxilie na redução do atrito entre os agregados, no aumento da 

coesão, no aumento da viscosidade e, consequentemente, da resistência à segregação e, 

ainda, para reduzir o calor de hidratação e retração térmica das misturas, em função da 

substituição do cimento (MELO, 2005; EUROPEAN PROJECT GROUP, 2005; 

BARTHOLOMEI, 2013). Para ser considerada como adição, as partículas finas têm que 

ter dimensões menores que 150 m e 75% destas partículas tem que ser menores que 50 

m (REPETTE, 2011). 

Para Tutikian e Dal Molin (2015), as adições minerais podem ser variadas, desde 

que tenham áreas superficiais maiores do que o componente que estão substituindo e 

devem ser escolhidas após uma avaliação técnica e de viabilidade econômica. 
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As adições minerais podem ser quimicamente ativas ou inertes. As 

quimicamente ativas, ou material pozolânico, reagem quimicamente com o Ca(OH)2 

formando compostos resistentes, como definido pela NBR 12653 (ABNT, 2015). Ou 

ainda, a adição quimicamente ativa pode ser um material cimentante, que contém o CaO 

em sua composição química e, quando utilizado como adição, ou em substituição ao 

cimento Portland, acelera sua hidratação. As adições inertes têm somente efeito físico 

de empacotamento granulométrico e agem como pontos de nucleação, ativando a 

hidratação dos grãos de cimento (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). 

No caso do RCD, a utilização do seu material fino como fíler pode ativar a 

hidratação do cimento, atuando como pontos de nucleação, produzindo efeitos físicos, 

preenchendo espaços vazios e/ou complementando a granulometria (MORAES, 2001). 

Ferreira et al. (2019) afirmam que as frações finas do agregado reciclado podem ser 

usadas como fíler para produção de argamassas convencionais, argamassas 

autonivelantes e/ou concretos autoadensáveis, não podendo haver presença de materiais 

deletérios, de maneira que não prejudiquem a hidratação dos ligantes ou formem 

produtos expansivos. 

2.1.4 Aditivos químicos 

Uma das principais necessidades do CAA é a utilização de aditivos químicos 

para auxiliar as características do concreto no estado fresco. Os aditivos químicos mais 

utilizados são os superplastificantes de alta eficiência (dispersantes) e os agentes 

modificadores de viscosidade (VMA1). 

Domone (2006) aponta na sua pesquisa o uso de superplastificantes para a 

produção do CAA. O autor observou que em geral os superplastificantes mais usados 

são os aditivos à base de policarboxilato (PC), também conhecidos como 

superplastificantes de terceira geração. Esses aditivos têm um desempenho melhor que 

os demais aditivos, pois promovem a dispersão das partículas predominantemente por 

meio do efeito estérico, causando e mantendo por mais tempo uma maior fluidez, sem 

ocasionar grandes diminuições da viscosidade da pasta (REPETTE, 2011). Nunes 

(2001) assinala que a adsorção das moléculas de superplastificante pelas partículas de 

cimento impede a floculação da pasta, ao gerar forças de repulsão de origem eletro 

estática ou de repulsão estérica. Domone (2006) afirma que esse mecanismo faz com 

                                                 
1 VMA – vem do inglês Viscosit Modifier Agent. 
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que as partículas de cimento fiquem distribuídas de forma homogênea na solução, 

diminuindo assim a quantidade de água necessária para sua dispersão, gerando uma 

maior fluidez e melhor trabalhabilidade do concreto. Os superplastificantes PC são os 

mais indicados para uso no CAA, devido ao fato de que permitem um período de 

trabalhabilidade mais prolongado, maior redução da quantidade de água e maiores 

resistências iniciais, em função de seus mecanismos de dispersão das partículas de 

cimento serem mais complexos do que para os superplastificantes tradicionais (NUNES, 

2001). 

O outro tipo de aditivo utilizado nos CAAs são os agentes modificadores de 

viscosidade (VMA). Estes aditivos tem o objetivo de proporcionar estabilidade e reduzir 

a sensibilidade da mistura com relação às variações dos materiais constituintes, 

diminuindo a exsudação e aumentando a viscosidade da pasta, melhorando assim a 

resistência à segregação do CAA (DOMONE, 2006; REPETTE, 2011). 

Repette (2011) destaca que os VMA utilizados no CAA podem ser produtos à 

base de polissacarídeos, que são responsáveis pela retenção de água, ou à base de sílica 

precipitada. A quantidade a ser aplicada varia de acordo com o tipo do agente, sendo 

que alguns são aplicados em CAA com qualquer quantidade de finos, enquanto outros 

são mais adequados para CAA somente com grande teor de finos (NUNES, 2001). 

A utilização do VMA pode ser dispensada com o uso de teores adequados de 

finos. Benaicha et al. (2015), na avaliação da influência de sílica ativa e do VMA no 

CAA, concluíram que dependendo da disponibilidade de materiais é possível substituir 

o VMA por sílica ativa, e vice-versa. Na falta de finos, a utilização dos agentes 

modificadores de viscosidade é eficaz, porém, em dosagens elevadas, aumenta a 

retração por secagem (REPETTE, 2011). 

Para aplicação dos aditivos químicos, quer seja superplastificante ou o VMA, é 

recomendável que estes sejam compatibilizados com o cimento e as partículas finas 

constituintes do CAA, e é necessário avaliar seus efeitos de mistura na manutenção da 

fluidez (REPETTE, 2011). 

2.2 MÉTODOS DE DOSAGEM E PRODUÇÃO DO CAA COM RCD 

Para obtenção de um concreto é necessária uma criteriosa seleção dos materiais 

constituintes: cimento, agregados, água, adições e aditivos e encontrar uma combinação 
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correta destes componentes para que se produza o concreto conforme especificações 

dadas (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Ainda que os materiais utilizados para produção 

do CAA sejam os mesmos dos CC, o método de dosagem do CAA não é igual, devido à 

grande quantidade de finos, aumento do consumo de adições minerais, aditivos 

superplastificantes e em alguns casos aditivos modificadores de viscosidade (FARIAS, 

2017). 

Existem diversos métodos desenvolvidos para a dosagem do CAA. O primeiro 

método foi criado em 1995 por Okamura e Ozawa (OKAMURA; OUCHI, 1998). 

Novos métodos de dosagem foram desenvolvidos com o aumento da utilização do CAA 

e crescente estudo, dentre os quais pode-se citar os propostos por: Su et al. (2001); 

Gomes (2002); EFNARC (2002); Tutikian (2004); Repette e Melo (2005); Tutikian e 

Dal Molin (2015), dentre outros. 

Realizando uma análise das dissertações e teses brasileiras, conforme descrito no 

Quadro 1, o método de dosagem para a fabricação do CAA mais utilizado foi o 

proposto por Gomes (2002), seguido de Repette-Melo (2005) e Tutikian (2004). 
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Quadro 1 Relação dos estudos realizados em CAA no Brasil e o método de dosagem aplicado 

Referências Método de dosagem CAA 

Araujo (2003) ¹ EFENARC (2002) 

Lisbôa (2004) ¹ Gomes (2002) 

Tutikian (2004) ¹ Tutikian (2004) 

Manuel (2005) ¹ Tutikian (2004) 

Cavalcanti (2006) ¹ Gomes (2002) 

Kraus (2006) ¹ Repette-Melo (2005) 

Menezes (2006) ¹ Gomes (2002) 

Almeida Filho (2006) ¹ Gomes (2002) 

Cavalcanti (2006) Gomes (2002) 

Hastenpflug (2007) ¹ Repette-Melo (2005) 

Leite (2007) ¹ Gomes (2002) 

Tutikian (2007) ¹ Tutikian e Dal Molin (2015) 

Barros (2008) ¹ Gomes (2002) 

Simonetti (2008) ¹ Tutikian (2004) 

Klein (2008) ¹ Okamura (1995) e Repette-Melo (2005) 

Ferraz (2009) ¹ Repette-Melo (2005) 

Perius (2009) Otimização separada da pasta e do esqueleto granular 

Santos (2010) ¹ Repette-Melo (2005) 

Moraes (2010) ¹ Repette-Melo (2005) 

Diniz (2010) ¹ Tutikian (2004) e Gomes (2002) 

Fochs (2011) ¹ Tutikian e Dal Molin (2015) e Alencar e Helene (2006) 

Tojal (2011) ¹ Gomes (2002) 

Girotto (2012) ¹ Repette-Melo (2005) 

Branco (2012) ¹ Tutikian (2004) 

Silva (2012) Tutikian (2004) e Gomes (2002) para o ponto de saturação do aditivo 

Moreira (2012) Gomes (2002) 

Branco (2012) Tutikian (2004) 

Bartholomei (2013) ABCP 

Moreira (2014) ¹ ABCP 

Mendes (2015) AFGC (2000) 

Monteiro (2015) Método experimental da massa unitária e do índice de vazios 

Pereira (2016) Tutikian e Dal Molin (2015) 

Souza (2016) Gomes (2002) 

Mendes (2016) Determinação da composição da argamassa e do esqueleto granular 

Amorim (2016) Otimização separada da pasta e do esqueleto granular 

Vicentim et al. (2017) ¹ Tutikian (2004) 

Farias (2017) Repette-Melo (2005) 

Vieira (2017) ACI 237R-07 (2007) 

Campos (2017) Empacotamento e Repette-Melo (2005) 

Miranda (2018) Composição do esqueleto granular (massa unitária no estado compactado) 

Santos (2018) Tutikian (2004) 

Fonte: ¹Adaptado de Farias (2017). 

 

No levantamento de dissertações brasileiras, que pesquisaram o concreto 

autoadensável com resíduo de construção e demolição (CAA-R), foram encontradas ao 

todo oito dissertações que abordaram este assunto. Nesse levantamento foi verificado o 

tipo de resíduo e a sua utilização, e o método de dosagem utilizado por cada pesquisa 

para o tipo de concreto fabricado, conforme apresentado na Tabela 5. 

Analisando as pesquisas levantadas na Tabela 5, é possível verificar que não há 

um consenso para utilização de um método de dosagem para os CAA contendo RCD. 
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Os métodos de dosagem utilizados foram os de Gomes (2002), Tutikian (2004), 

Repette-Melo (MELO, 2005) e empacotamento. Nos estudos de Perius (2009) e 

Amorim (2016) foi otimizado a pasta e o esqueleto granular, assim como é realizado 

pelo método proposto por Gomes (2002). Porém, os autores não denominaram os seus 

métodos de dosagem. Mendes (2016) determinou a composição da argamassa e do 

esqueleto granular. Observa-se que a otimização da pasta e do esqueleto granular foi o 

procedimento mais utilizado, sendo este estudo realizado sem denominação ou pelo 

método de Gomes (2002). 

Tabela 5  Relação das pesquisas realizadas em CAA com RCD no Brasil 

Autor 

(Ano) 

Tipo de 

RCD 
Fíler 

Agregados Método de 

dosagem CAA Miúdos Graúdos 

Perius 

(2009) 
Misto 

15 % de fíler 

calcário 

0 - 25 - 50 -75 -100 

% AMR 
Natural 

Otimização 

separada da pasta 

e do esqueleto 

granular 

15 % de fíler 

RCD 

0 - 25 - 50 -75 -100 

% AMR 

Branco 

(2012) 
Concreto - 

0 – 20 - 40 % AMR 

granulometria média 
Natural Tutikian (2004) 

0 – 20 - 40 % AMR 

granulometria fina 

Moreira 

(2012) 
Concreto 

40 % 

material 

massa 

específica 

2,68 g/cm³ 

Natural 
0 - 10 - 20 -

30 % AGR 
Gomes (2002) 

Silva 

(2012) 

Telha 

cerâmica 

25,64 % de 

fíler de RCD 
- 100 % AGR 

Tutikian (2004) e 

Gomes (2002) 

para o ponto de 

saturação do 

aditivo 

Amorim 

(2016) 

Bloco de 

concreto 

estrutural 

- 0 - 100 % AMR 
0 – 100 % 

AGR 

Otimização 

separada da pasta 

e do esqueleto 

granular 

Mendes 

(2016) 

Bloco de 

concreto 

estrutural 

- 

100 % AMR 

100% AGR 

Determinação da 

composição da 

argamassa e do 

esqueleto granular 

93,63 % AMR 

6,31 % RBRMG* 

Campos 

(2017) 
Misto 

6 % sílica 

ativa 
0 - 20 % AMR 

0 – 20 % 

AGR 

Repette-Melo 

(MELO, 2005) 

9 % sílica 

ativa 

11 % pó de 

quartzo 

0 - 20 % AMR 
0 – 20 % 

AGR 
Empacotamento 

Santos 

(2018) 

Concreto, 

argamassa e 

tijolos 

cerâmicos 

10 a 30 % 

fíler de RCD 
Natural Natural Tutikian (2004) 

Nota: *RBRMG - Resíduo do beneficiamento de mármore de granito. 
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Silva (2012), Moreira (2012) e Campos (2017), antes de produzir CAA-R, 

submeteram os agregados reciclados (AR) a uma pré-molhagem, deixando os agregados 

em contato com a massa de água correspondente a 80 % da taxa de absorção de água do 

AR, para evitar a absorção excessiva da água de amassamento, conforme diretriz da 

NBR 15116 (ABNT, 2004). Campos (2017) ressalta que mesmo com a aplicação da 

pré-molhagem dos agregados foi necessário a correção do teor de aditivo 

superplastificante para as misturas de concreto que empregaram AR. 

Amorim (2016) também realizou a etapa de pré-molhagem, porém de maneira 

distinta do que preconiza a NBR 15116 (ABNT, 2004). Os AR foram colocados em 

recipientes fechados, com 100 % da água correspondente à taxa de absorção do AR e 

mais uma parte da água de amassamento, durante aproximadamente 1 (uma) hora. O 

autor constatou que após esse processo foi absorvido, além da água de absorção, parte 

da água de amassamento em 17 % e 15 % para o AGR e o AMR, respectivamente. 

A substituição dos materiais utilizados no CAA pelo RCD pode ser feita de 

maneira distinta. O método de Tutikian (2004) sugere que se os materiais forem 

pozolânicos, devem substituir o cimento, e, caso não se utilize materiais pozolânicos, 

estes devem substituir o agregado miúdo. Para ambos os casos, a substituição será 

sempre em massa.  

A substituição do AMN pelo AMR, nos estudos de Perius (2009), foi realizada 

com relação ao volume absoluto dos materiais. Branco (2012) realizou a substituição de 

AMN por AMR, em massa. Campos (2017) substituiu o AN, em massa, tanto para o 

AMR quanto para o AGR. Santos (2018) substituiu de 10 a 30 %, em massa, o agregado 

miúdo natural por fíler de RCD. Moreira (2012) realizou substituição do AGN pelo 

AGR por volume, fazendo a compensação das massas de agregados, em função da 

menor massa específica dos AGR. 

Quanto ao processo de mistura, Mendes (2016) avaliou o efeito de dois 

procedimentos de mistura para avaliar o efeito da quebra dos agregados: 

 Mistura 1 – todos os materiais secos foram inseridos no misturador (cimento 

e agregados reciclados). Após 30 segundos de mistura se inseriu toda a água 

e a mistura continuou até atingir 330 segundos; 
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 Mistura 2 – o cimento e o AMR foram inseridos no misturador. Após 30 

segundos de mistura se inseriu toda a água e aos 240 segundos de mistura foi 

inserido o AGR, permanecendo na mistura por 90 segundos. 

Para isso Mendes (2016) realizou ensaios de reologia, utilizando um reômetro 

programável, de pequeno porte, empregando o spindle do tipo T-bar (disco). As leituras 

dos parâmetros de viscosidade e torque em velocidades especificadas foram realizadas 

ao longo do processo de aceleração do sensor, onde a velocidade aumenta de 0 até 65 

rpm, e do processo de desaceleração, de 65 rpm até 0, conforme demonstrado na Figura 

9. 

 

Figura 9 Ensaio de ciclo de cisalhamento, cada ponto representa um leitura de viscosidade e 

torque realizado pelo equipamento durante o ensaio (Fonte: MENDES, 2016) 

Analisando o torque apresentado na Figura 10, Mendes (2016) verificou que na 

Mistura 1, após a inserção da água, o torque aumentou drasticamente, evidenciando 

maior atrito entre as partículas dos agregados. Na Mistura 2, o autor observou que após 

a inserção da água o torque aumentou com menos amplitude, chegando a valores mais 

elevados aos 180 segundos de mistura, com o aumento de coesão da argamassa. Com a 

inserção do agregado graúdo, aos 240 segundos, observou-se que não houve uma 

grande mudança no torque, pois a argamassa já estava pronta e conseguiu envolver os 

agregados maiores, reduzindo assim o atrito, implicando numa menor perda de torque 

com a fração graúda, que pode se quebrar e diminuir a sua granulometria. Com os 

resultados, o autor decidiu pelo método de mistura da Mistura 2. 
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Figura 10 Curva de torque ao longo do tempo de mistura do concreto pelos procedimentos de 

mistura avaliados no estudo de Mendes (2016) 

Amorim (2016) testou uma sequência de misturas após a inserção de RCD no 

CAA, conforme Figura 11. O autor explica que a opção pela inserção dos agregados 

reciclados encharcados, devido a pré-molhagem, se deve à alta porosidade e capacidade 

de absorção do AR. A decisão de inserir o AGR por último, foi justificada pelo fato dos 

agregados graúdos apresentarem baixa resistência, podendo haver quebra dos grãos se 

misturados por muito tempo, mudando assim a sua granulometria e, por consequência, 

aumentando a taxa de absorção de água dentro da mistura. Para a inserção dos aditivos o 

autor utilizou a melhor sequência obtida nos estudos em argamassa, seguindo a mesma 

sequência para os concretos. Para o aditivo modificador de viscosidade o autor inseriu 

conforme recomendação do fabricante. 

 

Figura 11 Sequência de mistura do estudo de Amorim (2016) 
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Observa-se que para a produção CAA-R pode-se utilizar as mesmas 

metodologias para obtenção do CAA ou tomá-las como base para seus estudos. Com a 

presença do RCD no CAA, procedimentos de mistura distintos são adotados para 

reduzir problemas de trabalhabilidade, como a pré-molhagem, forma de substituição e 

sequência de mistura de maneira que atenuem as características que são típicas a esse 

tipo de resíduo. 

2.2.1 Método proposto por Gomes (2002) 

O método proposto por Gomes (2002) é um procedimento de caráter 

experimental para obtenção de concretos autoadensáveis de alto desempenho. Conforme 

descrito por Gomes (2002), a metodologia foi desenvolvida com base nos trabalhos de 

Toralles-Carbonari et al. (1996, citado por GOMES, 2002), no que tange a otimização 

para concretos de alto desempenho e Nagataki (1995, citado por GOMES, 2002), 

Okamura (1997, citado por GOMES, 2002) e Okamura e Ouchi (1999, citado por 

GOMES, 2002) no que se refere a autoadensabilidade. O estudo se baseia também no 

comportamento do fluxo da pasta do concreto e sua coesão, desenvolvendo um concreto 

com uma pasta otimizada, preenchendo todos os vazios, garantindo um fluxo sem 

bloqueios (GOMES, 2002). O critério para a otimização nos procedimentos é o 

atendimento a uma resistência mínima à compressão de ao menos 50 MPa, aos 7 dias, e 

o atendimento aos requisitos para autoadensabilidade do concreto no estado fresco. 

O método proposto otimiza separadamente a composição da pasta, de maneira a 

obter a viscosidade e fluidez desejados, e o esqueleto granular de agregados, que 

garante as propriedades do CAA no estado endurecido. Com estas definições, são 

determinados diversos volumes de pasta do concreto, no qual é verificado qual volume 

preenche melhor os vazios existentes no esqueleto granulométrico dos agregados, 

garantindo as características do CAA e obtendo assim a sua composição final. Para 

Gomes e Barros (2009), uma das vantagens desse método é o isolamento das fases, o 

que permite a determinação dos diferentes parâmetros de mistura, ou variáveis, de 

maneira independentes. Na Figura 12 tem-se o fluxograma da metodologia para 

obtenção do CAA proposto por Gomes (2002). 
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Figura 12 Fluxograma das etapas da metodologia para obtenção do CAA (Fonte: GOMES, 2002) 

2.2.1.1 Seleção dos materiais 

A seleção dos materiais para aplicação do método de Gomes (2002) pode ser 

baseada na utilização de materiais disponíveis no local. Caso os materiais aplicados não 

tenham desempenho satisfatório, estes devem ser substituídos, de preferência, por 

materiais já conhecidos de trabalhos anteriores. Gomes e Barros (2009) citam que o 

fator custo é muito importante, por isso deve-se levar em consideração a disponibilidade 

de materiais do mercado local, com o intuito de manter a competitividade do concreto. 

2.2.1.2 Otimização da pasta 

Gomes e Barros (2009) definem a composição da pasta por meio da quantidade 

de cimento e dos demais componentes que são relacionados em função da massa de 



52 

 

 

cimento, como água (a/c), superplastíficante (sp/c), pozolanas (p/c) e fíler (f/c). Os 

autores definem a Equação 1 para o cálculo do volume da pasta (Vp): 

𝑉𝑝 = 𝐶 × [
1

𝜌𝑐
+

(𝑎 𝑐⁄ )

𝜌𝑎
+

(
𝑓
𝑐⁄ )

𝜌𝑓
+

(
𝑝
𝑐⁄ )

𝜌𝑝
+

(
𝑠𝑝

𝑐⁄ )

𝜌𝑠𝑝×(
𝑇𝑠𝑝

100
⁄ )

−
[(
𝑠𝑝

𝑐⁄ )×((100 𝑇𝑠𝑝⁄ )−1)]

𝜌𝑎
]                 (1) 

Onde C é o cimento, ρc, ρa, ρf, ρp e ρsp são as massas específicas do cimento, 

água, fíler, pozolana e superplastificante, respectivamente, e Tsp é o teor de sólidos do 

superplastificante.  

Para a escolha da relação a/c, Gomes (2002) sugere iniciar o estudo com valores 

entre 0,35 e 0,40, diminuindo progressivamente até a obtenção da resistência requerida. 

Porém, o autor ressalta que, quando não é utilizada uma mistura pozolânica na pasta, a 

relação a/c pode ser definida diretamente como 0,35. 

A compatibilidade e dosagem do superplastificante é realizada utilizando o 

método do cone de Marsh para cada relação fíler/cimento (f/c) ou pozolanas/cimento 

(p/c) a serem testadas. Menezes (2006) afirma que este método utiliza um critério que 

só depende de particularidades próprias da pasta e não do volume da amostra. Segundo 

Gomes (2002), as principais vantagens do método do Cone de Marsh é que o mesmo faz 

uso de um aparelho simples, portátil, utiliza pouca quantidade de material e o 

procedimento de execução é fácil e possível de repetir. 

O processo consiste em colocar um litro de pasta no cone de Marsh e medir o 

tempo (T) necessário para 500 ml de pasta fluir pela abertura inferior de saída do cone 

(GOMES; BARROS, 2009). O cone de Marsh, apresentado na Figura 13, possui o 

diâmetro do bico de 8,0 mm para misturas de pasta de cimento e 12,5 mm para misturas 

de argamassa. 
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Figura 13 Dimensões do cone de Marsh (Fonte: GOMES, 2002) 

Gomes (2002) utiliza a seguinte metodologia para a realização do ensaio: 

a) colocar o cone em uma posição vertical estável; 

b) antes de cada medição, umedecer o interior do cone; 

c) remover partículas grosseiras da pasta de maneira a evitar a interrupção do 

fluxo; 

d) fechar a saída com um dedo ou rolha e inserir a amostra no cone; 

e) abrir a saída depois de um determinado período de tempo (0-15 segundos) e, 

simultaneamente, iniciar a medição do tempo com uma precisão de décimos de 

segundo; 

f) parar o relógio quando a proveta graduada for preenchida (500 ml); 

g) registrar a temperatura e umidade do ambiente. 

Gomes (2002) salienta que o tempo máximo de escoamento para preenchimento 

de 500 ml de uma proveta graduada com a pasta deverá ser de 300 segundos. Se for 

necessário mais de um teste na mesma amostra, para repetir o ensaio, ou determinar a 

perda de fluidez com o tempo, a pasta deve ser coberta com plástico entre as medições e 

misturada imediatamente antes de cada medição, por 30 segundos, em velocidade baixa. 
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Após a medição do tempo, é feito um gráfico log (T) versus sp/c para definir o 

ponto de saturação do superplastificante (porcentagem ótima de aditivo), que 

corresponde a um ângulo interno (α) de 140º ± 10º na curva obtida em 10 min após a 

mistura do cimento com a água, conforme apresentado na Figura 14. Caso não seja 

encontrado o ângulo interno (α) de 140º ± 10º, para o ponto de dados determinado, 

Gomes (2002) afirma que a interpolação entre os pontos pode ser utilizada para 

definição do ponto de saturação correspondente ao ângulo sugerido.  

 

Figura 14 Gráfico usado na determinação do ponto de saturação do aditivo (Fonte: GOMES, 

2002) 

Para avaliação da fluidez e estabilidade da pasta com a presença de finos, Gomes 

(2002) utiliza o teste do mini-slump. Segundo Gomes (2002), o aparelho utilizado para 

o teste com o mini-slump é uma versão do cone de Abrams em menor escala, como 

mostra a Figura 15. 

 

Figura 15 Dimensões do cone de Marsh (Fonte: GOMES, 2002) 
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Para o teste com o mini-slump, Gomes (2002) utiliza a seguinte metodologia: 

a) prepara uma base plana sem inclinação; 

b) umedece a mesa ou apoio e o molde de mini slump; 

c) enche o molde com a amostra (40 ml é o suficiente); 

d) nivela o topo do cone com uma espátula; 

e) levanta o cone na direção vertical em movimento rápido; 

f) mede o diâmetro médio final de dois diâmetros perpendiculares; 

g) registra a temperatura e umidade do ambiente. 

Para quantificar o comportamento de escoamento da pasta, Gomes (2002) mede 

o tempo em que a pasta alcança um diâmetro de 115 mm (T115), além da medição do 

diâmetro final. O autor entende que o tempo do diâmetro final e o T115 são os principais 

parâmetros que parecem se relacionar com o grau de tensão e a viscosidade plástica da 

pasta, respectivamente, além de poder perceber visualmente a tendência de segregação 

da pasta. 

Para a realização da mistura de pasta para os testes com cone de Marsh e mini-

slump, Gomes (2002) utiliza um misturador de duas velocidades e executa a mistura da 

seguinte maneira: 

a) insere o cimento e o fíler e mistura durante 30 segundos em velocidade baixa; 

b) adiciona uma quantidade de água com relação a/c fixa e mistura durante 1 

minuto, a baixa velocidade; 

c) o misturador é parado durante 30 segundos e se limpa as paredes do recipiente 

de mistura; 

c) liga o misturador durante 1 minuto, em velocidade baixa; 

d) insere o superplastificante e restante da água em um período de 30 segundos, 

em velocidade baixa; 

e) mistura durante 2 minutos e 15 segundos em velocidade alta. 

Gomes (2009) e Gomes, Gettu e Agulló (2003) afirmam que a dosagem ótima 

para relação fíler/cimento (f/c) ou pozolanas/cimento (p/c) pode ser definida pela 

relação superplastificante/cimento (sp/c) com espalhamento final de 180±10 mm e um 
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T115 de 3±1 segundos para a produção de um CAA com elevada fluidez e uma boa 

coesão. 

2.2.1.3 Otimização do esqueleto granular 

Na otimização do esqueleto granular verifica-se a melhor compacidade entre os 

agregados secos não compactados, empacotando o de maior granulometria com os de 

menor valor granulométrico. Gomes e Barros (2009) afirmam que esta otimização é 

obtida por método experimental, medindo a massa unitária das misturas de agregados 

secos e não compactados, optando pela mistura de maior densidade e menor teor de 

vazios que são determinados como prescreve a norma NBR NM 45 (ABNT, 2006). 

Gomes (2002) ressalta que definir a proporção do agregado pelo menor índice de vazios 

leva em conta a forma, textura, densidade e granulometria dos agregados.  

No estudo de Gomes (2002), o procedimento para definição da relação 

areia/agregado (s/a) foi realizado com um recipiente de volume conhecido, no qual foi 

inserido uma mistura manual do agregado miúdo e graúdo, sem compactação (Figura 16 

a). A massa unitária da mistura de diversas combinações, nas quais se varia o percentual 

dos agregados, é medida e usada para o cálculo do volume de vazios (Figura 16 b). O 

autor realizou 3 ensaios para cada combinação, Gomes e Barros (2009) sugere ao menos 

2 medidas e que seja escolhida a média das medidas obtidas. 

 

Figura 16 Determinação dos vazios do esqueleto granular: (a) determinação da massa com mistura 

seca sem compactação; (b) gráfico massa unitária da mistura de agregados e vazios para determinação do 

teor de areia (Fontes: GOMES, 2002; GOMES; GETTU; AGULLÓ, 2003) 

Para a determinação do teor de vazios, Gomes e Barros (2009) utilizam a 

Equação 2: 
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𝜗(%) =
(𝜌𝑑𝑚−𝜔𝑢)

𝜌𝑑𝑚
× 100                                                                                                (2) 

Onde ϑ (%) é o percentual do teor de vazios, ρdm é a massa específica da mistura 

seca e ωu é o peso unitário da mistura. ρdm é determinada por meio da Equação 3 e 

Equação 4: 

𝜌𝑑𝑚 =
(𝜌𝑠×

𝑠
𝑎⁄ (%)+𝜌𝑏×

𝑏
𝑎⁄ (%))

100
                                                                                           (3) 

Onde, ρs é a densidade seca da areia, ρb é a densidade seca da brita, s⁄a é a 

relação areia/agregado em porcentagem e b⁄a é a relação brita/agregado em 

porcentagem. 

𝜔𝑢 =
𝜔𝑡

𝑣𝑡
                                                                                                                           (4) 

Onde ωt é o peso total da mistura e vt é o volume total da mistura. 

Na utilização de mais de 2 tipos de agregado, faz-se o empacotamento dos dois 

agregados de maior dimensão máxima e obtém-se a proporção que indica o menor 

índice de vazios. Com o resultado do menor índice de vazios da primeira dupla de 

agregados, realiza-se o empacotamento desta primeira dupla de agregados com o 

agregado de granulometria subsequente menor seguindo os mesmos passos, conforme 

realizado com a primeira dupla de agregados até que todos os agregados tenham sido 

empacotados. Ao final, é obtida a proporção de todos os agregados secos que compõem 

o CAA (MOREIRA, 2012). Vale ressaltar que no esqueleto granular somente é levado 

em consideração o agregado miúdo e graúdo, não incluindo os finos, uma vez que estes 

estão relacionados à pasta de cimento. 

2.2.1.4 Composição do concreto 

Após a determinação da pasta e do esqueleto granular é necessário definir o 

volume de pasta que irá compor o CAA. Na teoria, o volume da pasta é calculado como 

o teor de vazios encontrado entre os agregados a serem utilizados e a pasta deve 

preencher esses vazios, garantindo a separação entre as partículas dos mesmos 

(GOMES; BARROS, 2009). O valor do teor de vazios encontrado entre os agregados e 

a pasta será utilizado como parâmetro para iniciar os testes do volume da argamassa, 

Gomes (2002) sugere que o volume de pasta utilizado, para um CAA com alta fuidez, 

boa estabilidade e baixo bloqueio no estado fresco, esteja entre 35 % e 40 %. 
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Para a avaliação do teor de pasta no CAA, Gomes (2002) sugere o seguinte 

método de mistura: 

a) adiciona o agregado miúdo, agregado graúdo e água necessária para saturar os 

agregados (toma-se como base a taxa de absorção de cada agregado) e mistura durante 

30 segundos; 

b) adiciona o cimento e mistura durante 60 segundos; 

c) adiciona-se a água que corresponde a relação a/c 0,33 (quando o a/c utilizado 

é 0,35) e mistura durante 90 segundos; 

c) adiciona o superplastificante e o restante da água durante 120 segundos. 

O concreto que obtiver o menor volume de pasta de maneira que atenda aos 

requisitos de autoadensabilidade e alta resistência à compressão será selecionado como 

o CAA ótimo (GOMES; GETTU; AGULLÓ, 2003) 

Nessa fase do estudo de dosagem, realiza-se os ensaios que definem o concreto 

como CAA para o estado fresco e o ensaio de resistência à compressão, no estado 

endurecido, para diferentes volumes de pasta. A melhor mistura será definida pelo 

volume mínimo de pasta que se produza um concreto autoadensável de alta resistência 

(GOMES, 2002). 

2.3 PROPRIEDADES DO CAA-R NO ESTADO FRESCO 

O que diferencia um CAA de qualquer outro tipo de concreto são suas 

propriedades no estado fresco. Como mencionado, esse concreto deve apresentar 

elevada fluidez, sem que haja segregação em todas as suas etapas de produção e 

aplicação (NBR 15823-1, ABNT, 2017). Portanto, é de extrema importância conhecer 

claramente as propriedades do CAA no estado fresco, e como estas propriedades são 

medidas. 

No Brasil, a ABNT, por meio do conjunto de normas referentes a concretos 

autoadensáveis, estabelece os requisitos necessários para classificação, controle e 

aceitação do concreto e, ainda, prescreve os ensaios para verificação das propriedades 

do CAA. Internacionalmente, também existem normas que prescrevem os ensaios 

necessários para classificação do CAA no estado fresco, conforme está apresentado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 Normas para ensaios de CAA no estado fresco 

Origem Norma Tipo de ensaio 

Norma 

Americana 

C1611 (ASTM, 2014) Ensaio de espalhamento 

C1621 (ASTM, 2017) Ensaio habilidade passante – Método do anel J 

C1610 (ASTM, 2017) 
Ensaio de resistência à segregação – Coluna de 

segregação 

C1712 (ASTM, 2017) 
Ensaio de resistência à segregação – Teste de 

penetração 

Norma 

Europeia 

EN 12350 – 8 (CSN 2010) Ensaio de espalhamento 

EN 12350 - 9 (CSN 2010) Ensaio de viscosidade - Método do funil V 

EN 12350 – 10 (CSN 2010) Ensaio habilidade passante - Método da caixa L 

EN 12350 – 11 (CSN 2010) Ensaio de resistência à segregação 

EN 12350 – 12 (CSN 2010) Ensaio habilidade passante – Método do anel J 

Norma 

Brasileira 

NBR 15823 – 2 (ABNT, 2017) 

Ensaio de espalhamento 

Ensaio de viscosidade -  tempo de escoamento t500 

Índice de estabilidade visual (IEV) 

NBR 15823 – 3 (ABNT, 2017) Ensaio habilidade passante - Método do anel J 

NBR 15823 – 4 (ABNT, 2017) 
Ensaio habilidade passante - Método da caixa L e da 

caixa U  

NBR 15823 – 5 (ABNT, 2017) Ensaio de viscosidade - Método do funil V 

NBR 15823 – 6 (ABNT, 2017) 
Ensaio de resistência à segregação – Método da 

coluna de segregação e da peneira 

 

A NBR 15823-1 (ABNT, 2017) diz que a aceitação do CAA no estado fresco 

deve ser baseada ao menos na comprovação da propriedade de fluidez, viscosidade 

plástica aparente, estabilidade visual e habilidade passante. Em algumas situações, 

como no caso de grandes complexidades estruturais e alta densidade de armaduras, a 

norma sugere outras formas de avaliação das propriedades do CAA, inclusive com a 

avaliação da resistência à segregação. 

O CAA-R tem que atender as mesmas propriedades do CAA no estado fresco. 

Porém, há particularidades no RCD que podem interferir nas propriedades do concreto 

no estado fresco, como será visto nos itens a seguir. 

2.3.1 Fluidez ou habilidade de preenchimento 

A fluidez ou habilidade de preenchimento é a principal característica que define 

o CAA, já que é a única propriedade que não varia a depender dos requisitos de 

aplicação (DACZKO, 2012). Esta fluidez ou habilidade de preenchimento é definida 

pela capacidade que o CAA tem para fluir e preencher todos os espaços, em função do 

seu peso próprio (NBR 15823, ABNT, 2017). A fluidez no CAA pode ser medida pelo 

ensaio de espalhamento (slump flow), conforme as classes apresentadas na Tabela 6. 

  



60 

 

 

Tabela 6  Classes de espalhamento (slump-flow) do CAA em função de sua aplicação 

Classe Espalhamento 

(mm) 

Aplicação Método de 

ensaio 

SF 1 550 a 650 

Estruturas não armadas ou com baixa taxa de armadura 

e embutidos, cuja concretagem é realizada a partir do 

ponto mais alto, com deslocamento livre. 

Estruturas que requerem uma curta distância de 

espalhamento horizontal do concreto autoadensável. 
NBR 15823 – 2 

(ABNT, 2017) SF 2 660 a 750 Adequada para a maioria das aplicações correntes. 

SF 3 760 a 850* 

Estruturas com alta densidade de armadura e/ou de 

forma arquitetônica complexa, com o uso de concreto 

com agregado graúdo de pequenas dimensões (menor 

que 12,5 mm). 

Nota: * Em situações particulares pode ser especificado um limite maior que 850 mm para o 

espalhamento. 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

 

Khayat e De Schutter (2014) desenvolveram uma grande base de dados no 

período de 1990 a 2011, avaliando mais de 200 trabalhos científicos, e catalogaram 

mais de 1.500 misturas de CAA, das quais foram analisadas as propriedades do CAA no 

estado fresco e no estado endurecido. Os autores observaram que 1545 misturas 

apresentaram valor médio do ensaio de espalhamento (slump flow) de 690 mm, e 95,1 

% das misturas de CAA apresentaram valores entre 550 mm a 850 mm.  

No que se referem aos estudos de CAA-R, Perius (2009) utilizou o RCD misto 

como adição tipo fíler (15%) e agregado miúdo reciclado nos teores de 0 %, 25 %, 50 

%, 75 % e 100 %, e analisou a fluidez do CAA-R no estado fresco. O autor observou 

por meio da determinação do espalhamento, que para uma dada trabalhabilidade houve 

a necessidade do aumento do teor de aditivo superplastificante, à medida em que se 

aumentava o teor de AMR. Além disso houve aumento do aditivo para as misturas que 

utilizaram fíler de RCD em substituição ao fíler calcário. 

Kebaïli et al. (2015) pesquisaram a melhor maneira de incorporar agregados 

graúdos de concreto reciclado na produção de concreto autoadensáveis, avaliando a 

influência do AGR. Para o estudo, o volume da pasta foi mantido constante e os AGN 

foram substituídos, em massa, por teores de 40 %, 60 % e 100 % de AGR. Os autores 

perceberam a diminuição do espalhamento (slump flow), com o aumento do teor de 

AGR, que está relacionada a um aumento no torque em t0 devido a forma angular e 

textura áspera do agregado reciclado (Figura 17). 
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Figura 17 Estudo de Kebaïli et al. (2015): (a) Resultado do ensaio de espalhamento; (b) Resultado 

do ensaio de cisalhamento nas misturas de concreto no estado fresco 

Aslani et al. (2018) produziram CAA-R, substituindo os agregados naturais por 

agregados miúdo e graúdo reciclado nos teores de 0 %, 10 %, 20 %, 30 % e 40 % de 

igual porcentagem para ambos os agregados na mesma mistura. Na avaliação da fluidez 

(Figura 18), por meio do ensaio de espalhamento (slump flow), os autores observaram 

que a adição de 10 % de agregados reciclados não mostrou alteração do diâmetro no 

ensaio de espalhamento. Porém, com o aumento do teor de AR para 20 %, 30 % e 40 % 

houve um decréscimo nos diâmetros em 6,8 %, 8,7 % e 10,1 %, respectivamente. Os 

autores justificam esse comportamento devido ao aumento da dosagem de 

superplastificante para diminuir o impacto do uso de AR na queda de trabalhabilidade, 

quando há um aumento dos teores de substituição do AR. Além disso, os autores 

salientaram que também foi necessário um aumento na dosagem do aditivo modificador 

de viscosidade já que as misturas eram susceptíveis à segregação devido ao aumento do 

consumo de superplastificante e à natureza mais porosa dos agregados reciclados. Singh 

e Singh (2018) afirmam que também alteraram a dosagem de superplastificantes e de 

aditivo modificador de viscosidade nas misturas de CAA-R, em que o agregado natural 

foi substituído por agregados graúdos e miúdos reciclados de concreto, de maneira que 

as condições de trabalhabilidade fossem atendidas. 
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Figura 18 Resultados do ensaio de espalhamento do CAA-R do estudo de Aslani et al. (2018) 

Carro-López et al. (2015) avaliaram a influência da substituição de 20 %, 50 % e 

100 % de AMN por AMR no CAA, no estado fresco, verificando a fluidez, medida pelo 

ensaio de espalhamento, ao longo do tempo. Os autores perceberam uma tendência de 

redução do espalhamento com o aumento do teor de AMR, em todos os períodos 

considerados (Figura 19). Os resultados apresentaram reduções mais intensas para as 

misturas com maiores teores de AMR. Os autores afirmam ainda que as misturas com 

os teores de 0 % e 20 % de AMR demonstram um comportamento similar em qualquer 

dos tempos avaliados, enquanto as misturas com 50 % e 100 % apresentam grandes 

reduções no espalhamento após 45 minutos. 

 

Figura 19 Resultados do ensaio de espalhamento no tempo do CAA-R do estudo de Carro-López 

et al. (2015) 

González-Taboada et al. (2017b) avaliaram o comportamento do CAA-R no 

estado fresco. O AGN foi substituído por AGR de concreto nos teores de 20 %, 50 % e 

100 %. O espalhamento foi medido aos 15, 45 e 90 minutos. Para compensar a alta taxa 
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de absorção do agregado reciclado, para cada teor de substituição, foram executados três 

métodos de misturas para fabricação do CAA-R, como descrito abaixo: 

 M1 - todos os agregados estão no estado seco e é inserido na mistura 

água extra; 

 M2 - o AR foi exposto a uma pré-molhagem até alcançar 80 % da sua 

taxa de absorção; 

 M3 - o AR é utilizado com 3 % de umidade natural e se insere água extra 

na mistura. 

Para avaliação no estado fresco somente os métodos de mistura M1 e M3 foram 

verificados pelos autores. Segundo González-Taboada et al. (2017b), os concretos 

produzidos pelo método de mistura M2, devido a pré-molhagem, tem um aumento da 

relação a/c efetiva de 0,46 para 0,48 e 0,52 para os teores de substituição de 50 % e 100 

% de AGR, respectivamente. Desta maneira os autores não compararam com as 

misturas M1 e M3 que apresentaram iguais relações a/c efetivas de 0,46 para todos os 

teores de substituição. 

Na Figura 20 é mostrado o resultado do ensaio de espalhamento do estudo de 

González-Taboada et al. (2017b). Os autores perceberam que aos 15 min, para os dois 

métodos de mistura com todos os teores de AR, os resultados estavam dentro do limite 

de referência especificado. O CAA-R com 100 % de AGR, para os dois métodos de 

mistura, não alcançou o limite mínimo de espalhamento a partir dos 45 min. O mesmo 

ocorreu com o CAA-R com 50 % de AGR, para os dois métodos de mistura, aos 90 

min. Observa-se um comportamento similar com a pesquisa de Carro-López et al. 

(2015), ainda que esta tenha utilizado AMR. Observa-se que houve tendência de queda 

do espalhamento com a inserção e aumento do teor de agregado reciclado, em todos os 

intervalos de tempo considerados, sendo que os piores resultados foram verificados para 

as misturas com maiores teores de substituição. Verifica-se também na Figura 20 que o 

espalhamento das misturas executadas com o método M1 foi maior que os resultados 

obtidos para o método de mistura M3, para todos os teores de substituição avaliados. 
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Figura 20 Resultados de espalhamento em função do teor de AGR nos CAA-R do estudo de 

González-Taboada et al. (2017b) 

Tang et al. (2016) avaliaram a fluidez do CAA-R por meio do ensaio de 

espalhamento, medido assim que a mistura foi produzida (T0) e 1 hora após a produção 

da mistura (T1). O CAA-R foi produzido considerando a substituição do AGN por 

AGR, nos teores 0 %, 25 %, 50 %, 75 % e 100 %. Os resultados mostram que a adição 

de AGR não impactou no espalhamento do CAA-R, tanto para o tempo T0, quanto para 

o tempo T1 (Tabela 7). No entanto, a mistura com 100 % de AGR, no tempo T1, 

apresentou a maior redução no espalhamento, 17,1 %, em relação ao concreto de 

referência (teor de substituição de 0 %). Os autores justificam esse comportamento 

devido a absorção contínua de água do AGR.  

Tabela 7  Resultados de espalhamento em diferentes tempos de avaliação do CAA-R no estado 

fresco do estudo de Tang et al. (2016) 

Teor de AR na mistura 
Espalhamento (mm) 

T0 T1  

0 % AGR 710 640 

25 % AGR 700 610 

50 % AGR 720 640 

75 % AGR 710 610 

100 % AGR 700 580 

Fonte: Tang et al. (2016). 

Nota: T1 é o instante após uma hora. 

 

Observa-se que Tang et al. (2016) e González-Taboada et al. (2017b) avaliaram 

a influência do teor de AGR no espalhamento de CAA-R e encontraram resultados 
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divergentes. Tal fato se deve, possivelmente, a relação água/aglomerante (a/a), que no 

estudo de González-Taboada et al. (2017b) foi de 0,31, enquanto no estudo de Tang et 

al. (2016) foi de 0,35. Além disso, Tang et al. (2016) fez uma pré-molhagem do 

agregado reciclado por 24 horas, posteriormente expôs o agregado ao ar por 1 hora 

antes da mistura do concreto, visando atingir a condição saturada superfície seca. Por 

sua vez, González-Taboada et al. (2017b) utilizaram os agregados na condição seca, no 

método de mistura M1, e com 3 % de umidade natural, no método de mistura M3. 

Para conseguir uma fluidez adequada numa mistura de CAA, é importante 

reduzir o atrito entre partículas, aumentando o volume da pasta e otimizando a 

granulometria da fase sólida. Além disso, deve-se aumentar a capacidade de deformação 

da pasta, adicionando aditivos superplastificantes e controlando a relação água/teor de 

finos (NUNES, 2001). 

Diante do exposto, observa-se no que tange a fluidez ou habilidade de 

preenchimento, que há uma tendência ao decréscimo do espalhamento dos CAA-R à 

medida em que se aumenta o teor de agregados reciclados, miúdos ou graúdos, e 

também, que esse decréscimo se intensifica com o tempo de ensaio. Este 

comportamento se deve a alta taxa de absorção do agregado reciclado, que continua a 

absorver a água no decorrer do tempo da mistura, diminuindo assim sua 

trabalhabilidade (TANG et al., 2016). Para atenuar o efeito negativo do CAA-R sobre a 

trabalhabilidade pode-se aumentar a dosagem de superplastificante, de maneira a 

atender ao espalhamento requerido (ZUO et al., 2018). 

2.3.2 Viscosidade 

A viscosidade plástica é a resistência interna do fluido a deformar sob tensão. A 

avaliação da viscosidade é muito importante pois tem impacto na resistência à 

segregação, uma vez que o aumento da viscosidade aumenta o atrito entre as partículas 

e diminui a taxa de segregação, melhorando assim a estabilidade da mistura (DACZKO, 

2012). A avaliação da viscosidade plástica aparente, conforme as normas brasileiras 

para misturas de CAA, é medida por meio do tempo de escoamento t500, que é realizado 

durante o ensaio de espalhamento, ou pelo tempo medido no ensaio do funil V. 

Conforme afirma Repette (2011), este último é indicado para ensaio de concretos com 

agregados graúdos de dimensão máxima de 19 mm. 
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A NBR 15823-1 (ABNT, 2017) especifica que a viscosidade plástica aparente 

deve ser avaliada por meio do tempo de escoamento t500. Porém, se o ensaio do funil V 

for realizado, o ensaio que determina o tempo de escoamento t500 pode ser dispensado. 

Os requisitos para os ensaios de viscosidade estão descritos na Tabela 8. 

Tabela 8  Classes de viscosidade plástica aparente do CAA em função de sua aplicação 

Classe t500 

(s) 

Funil V 

(s) 

Aplicação Método de 

ensaio 

VS 1/ 

VF 1 
≤ 2 ≤ 8 

Adequado para elementos estruturais com alta 

densidade de armadura e embutidos, mas 

requer controle da exsudação e da segregação. 

Concretagens realizadas a partir do ponto mais 

alto, com deslocamento livre. 

NBR 15823 – 2 

(ABNT, 2017) 

NBR 15823 – 5 

(ABNT, 2017) 
VS 2/ 

VF 2 
> 2 9 a 25 

Adequado para a maioria das aplicações 

correntes. 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

 

Carro-López et al. (2015) verificaram a viscosidade do CAA-R por meio do 

ensaio t500 e funil V (Figura 21). Para o ensaio t500, os autores observaram que para os 

teores de 0 % e 20 % de AMR as misturas se comportam de maneira parecida e o 

aumento da viscosidade é maior para teores de AMR mais elevados. Por meio do ensaio 

do funil V, os autores perceberam que as misturas tendem a bloquear no estreitamento 

do dispositivo de medição, levando a maiores tempos de passagem. De uma maneira 

geral, a tendência é de aumento de viscosidade ao longo do tempo, que se constata mais 

claramente aos 45 minutos. Assim como no ensaio t500, os autores observaram por meio 

do ensaio do funil V também um comportamento similar das misturas com teores de 0 

% e 20 % de AMR. 

 

Figura 21 Avaliação da viscosidade do CAA-R no estado fresco do estudo de Carro-López et al. 

(2015): (a) Ensaio t500; (b) Ensaio funil V 

15 45 90

Tempo (min)
(b)

0.00

20.00

40.00

60.00

M
ét

o
d

o
 d

o
 F

u
n

il
 V

 (
s)

 Teor de AMR:

0%

20%

50%

100%

15 45 90

Tempo (min)
(a)

0.00

4.00

8.00

12.00

t 5
0
0
 (

s)

 Teor de AMR:

0%

20%

50%

100%



67 

 

 

González-Taboada et al. (2017b) observaram que para os dois métodos de 

mistura avaliados (M1 e M3, descritos no item 2.3.1), o CAA-R com teor de 50 % de 

AGR, no ensaio t500, até o tempo de 45 min, apresenta resultados entre 0,8 e 3,8 

segundos (Figura 22 a), valores adotados como limites de referência. E, para qualquer 

dos métodos de mistura e em todos os intervalos de tempo estudados, no ensaio t500, o 

CAA-R com teor de 100 % de AGR não atendeu aos esses limites de referência. Os 

resultados mostram que, aos 90 min, apenas as misturas de referência e o CAA-R com 

teor de 20 % de AGR, produzido pelo método M1, satisfazem a faixa de referência. Os 

resultados do parâmetro de ensaio t500 aumentam com o aumento do teor de AR, ao 

longo do tempo, o que corrobora com os resultados do estudo de Carro-López et al. 

(2015). Estes constataram que há maior aumento da viscosidade para teores mais 

elevados de AR. Observa-se ainda que, as misturas produzidas com o método de 

mistura M1 tiveram menor tempo de fluxo que as misturas produzidas com o método de 

mistura M3, quando se considera todos os teores de substituição e um mesmo intervalo 

de tempo de medição. 

 

Figura 22 Avaliação da viscosidade do CAA com diferentes teores de AGR do estudo de 

González-Taboada et al. (2017b): (a) Ensaio t500; (b) Ensaio funil V 

Na análise do ensaio no funil V (Figura 22 b), González-Taboada et al. (2017b) 

perceberam que: 

 a mistura de referência atendeu ao limite considerado adequado pelo 

ensaio, com tempo de escoamento de 5 a 25 segundos, até o tempo de 

medição de 45 min;  

 as misturas produzidas com o método de mistura M3, com os teores de 

20 % e 100 %, atenderam aos requisitos do ensaio, somente para o 

tempo de medição de 15 min; 
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 para os demais tempos de medição, as demais misturas não 

apresentaram resultados dentro dos limites do ensaio.  

González-Taboada et al. (2017b) concluíram que os resultados de fluidez 

medidos pelo ensaio do funil V não se correlacionam bem com os ensaios de 

espalhamento e o t500, devido a influência de fatores como, quantidade, forma e 

distribuição granulométrica dos agregados, operador do teste, entre outros fatores. 

Khayat e Mitchell (2008) afirmam que para misturas de CAA que apresentam valores 

elevados de espalhamento, não há nenhuma relação entre os métodos dependentes do 

tempo (t500, funil V, caixa L), nem com métodos de diferença de fluxo (anel J), relação 

de bloqueio (caixa L) e segregação. 

A Tabela 9 apresenta o resultado do ensaio t500 da pesquisa de Tang et al. 

(2016), na qual se avaliou a viscosidade do CAA contendo AGR, sendo que o 

parâmetro foi medido assim que a mistura foi produzida (T0) e 1 hora após a produção 

da mistura (T1). Analisando-se os resultados, os autores verificaram que houve um 

aumento do tempo de fluxo do concreto com o aumento do teor de AGR, tanto para o 

tempo T0 quanto para o tempo T1. Para a mistura com teor de 100 % de AGR o tempo 

de fluxo, com relação ao CAA de referência (0 %), aumenta em 48 % para o período T0 

e 94 % para o período T1. 

Tabela 9  Resultados de tempo de fluxo (t500) do CAA-R do estudo de Tang et al. (2016) 

Teor de AGR na mistura 
t500 (s) 

T0 T1 

0% AGR 2,9 3,9 

25% AGR 3,7 5,9 

50% AGR 3,9 6,4 

75% AGR 4,1 6,9 

100% AGR 4,3 7,6 

Fonte: Tang et al. (2016). 

 

Observa-se com os estudos apresentados que a viscosidade aumenta com o 

aumento dos teores de substituições de AN por AR e que existe uma tendência de 

aumento de viscosidade das misturas ao longo do tempo. O aumento da viscosidade 

melhora a estabilidade da mistura, melhorando a resistência à segregação (DACZKO, 

2012). 
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Verifica-se que a medição da viscosidade por meio da medida do tempo de 

escoamento t500 e pelo tempo de escoamento no funil V são úteis para o monitoramento 

da mistura de CAA e para o seu controle de qualidade. Ainda que estes ensaios não 

forneçam um valor de viscosidade real, são uma importante forma de avaliar a mudança 

que ocorre na viscosidade para misturas de CAA, sem a necessidade de utilização de um 

reômetro para concreto (DACZKO, 2012). 

2.3.3 Habilidade passante 

A habilidade passante é a capacidade que o CAA tem de fluir através de espaços 

com restrição, sem obstruir o fluxo ou segregar. Esta propriedade tem como garantir que 

o concreto possa fluir entre armaduras, através de seções que tenham estreitamento de 

seção, ou em qualquer situação em que as partículas sólidas do concreto tenham que se 

reorganizar para fluir através de um obstáculo ao longo do elemento ou peça a ser 

concretada (DACZKO, 2012). A habilidade passante no CAA, de acordo com as 

normas brasileiras, pode ser determinada pelo método do anel J, pelo método da caixa L 

e/ou pelo método da caixa U. A NBR 15823-1 (ABNT, 2017) sugere que a habilidade 

passante seja avaliada com o método do anel J, podendo ser substituída pelo método da 

caixa L. A norma se refere ao método da caixa U como um ensaio facultativo. Os 

requisitos de habilidade passante para misturas de CAA são apresentadas na Tabela 10 

em função da classificação exigida pela NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

Tabela 10  Classes de habilidade passante do CAA em função de sua aplicação 

Classe Anel J 

(mm) 

Caixa L 

(H2/H1) 

Caixa U 

(H2-H1) 

Aplicação Método de 

ensaio 

PL 1/ 

PJ 2 

25 a 50 

no anel 

com 16 

barras de 

aço 

≥ 0,80, 

com duas 

barras de 

aço 

Não 

aplicável 

Adequada para elementos 

estruturais com espaçamentos de 

armadura de 80 mm a 100 mm NBR 15823 – 3 

(ABNT, 2017) 

NBR 15823 – 4 

(ABNT, 2017) 
PL 2/ 

PJ 1 

0 a 25 no 

anel com 

16 barras 

de aço 

≥ 0,80, 

com três 

barras de 

aço 

Até 30 

mm 

Adequada para a maioria das 

aplicações correntes. Elementos 

estruturais com espaçamentos de 

armadura de 60 mm a 80 mm 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

 

Domone (2006) observou, num levantamento realizado entre 1993 a 2003, em 

68 estudos publicados com CAA, que somente 25 % das construções avaliaram a 

habilidade passante por meio dos testes de anel J, caixa L ou caixa U. Khayat e De 
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Schutter (2014) relataram em seu estudo que para a habilidade passante, o ensaio mais 

utilizado foi o do método da caixa L, que foi realizado em 563 misturas. 

Carro-López et al. (2015) mediram, por meio do ensaio de caixa L e do anel J, a 

habilidade passante de concretos autoadensáveis com AMR. Com base nos resultados 

mostrados na Figura 23 a, os autores observaram que, para o ensaio da caixa L, as 

misturas contendo 0 % e 20 % de AMR tiveram comportamentos análogos e a maior 

redução das propriedades foi observada para as misturas com teores de AMR mais 

elevados. Nos minutos iniciais todas as misturas apresentaram valores habilidade 

passante acima de 0,80, exceto a mistura com teor de 100 % de AMR. Porém, após 45 

minutos, o resultado da habilidade passante da mistura diminuiu consideravelmente. 

Para avaliação da habilidade passante por meio do ensaio do anel J, os autores 

observaram que a capacidade de passagem diminui com o aumento do teor de AMR 

(Figura 23 b). 

 

Figura 23 Resultados de habilidade passante do estudo de Carro-López et al. (2015) com CAA-R: 

(a) Caixa L; (b) Anel J 

González-Taboada et al. (2017b) realizaram os ensaios de caixa L e anel J, 

conforme resultados apresentados na Figura 24 a e b. No que se refere a habilidade 

passante medida pela caixa L, os autores observaram que os resultados foram 

satisfatórios para todas as misturas nos tempos de medida de 15 e 45 min. No entanto, 

aos 90 min nenhuma mistura, inclusive a mistura de referência (teor de 0 % de AGR), 

atingiu o limite estabelecido. 
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Figura 24 Resultados de habilidade passante em função do teor de AGR nos CAA-R avaliados por 

González-Taboada et al. (2017b): (a) Caixa L; (b) Anel J 

Na avaliação da habilidade passante pelo anel J (Figura 24 b), González-

Taboada et al. (2017b) observaram que aos 90 min as misturas com teores de 

substituição de 50 % e 100 % de AGR apresentaram os piores resultados. Os autores 

afirmam que os resultados obtidos pelo anel J não se correlacionam com os resultados 

de outros parâmetros empíricos. Os autores justificam que os resultados encontrados 

estão relacionados com a alta taxa de absorção de água do agregado reciclado, que 

prejudica as características de trabalhabilidade do CAA-R. 

Os resultados da habilidade passante por meio do ensaio de caixa L, do estudo 

de Tang et al. (2016), foram medidos assim que a mistura foi produzida (T0) e 1 hora 

após a produção da mistura (T1) e estão apresentados na Figura 25. Os autores 

observaram que o aumento do teor de agregados reciclados teve pouco impacto nos 

resultados de habilidade passante no instante T0, com uma pequena redução para os 

CAA-R com 75 % e 100 % de AGR. Porém, após uma hora da mistura (instante T1), a 

diferença entre os resultados do concreto de referência (teor de 0 % de AGR) e os 

concretos contendo 75 % e 100 % de AGR decrescem 8 % e 10 %, respectivamente. 

Contudo, vale salientar, que os resultados ainda atendem o limite de referência, que é 

maior que 0,80. Os autores justificam que esse comportamento é causado pela absorção 

contínua da água livre pelo agregado reciclado, após a mistura do CAA. 
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Figura 25 Resultados de habilidade passante, medida pelo método da caixa L, do CAA contendo 

diferentes teores de AGR avaliados no estudo de Tang et al. (2016) 

Aslani et al. (2018) avaliaram a habilidade passante por meio do ensaio anel J. 

Avaliando os resultados apresentados na Figura 26, os autores perceberam também que 

a capacidade de passagem do CAA-R diminui com o aumento do teor de AR. Aslani et 

al. (2018) justificaram esse comportamento devido ao tamanho do AGR, que era de 14 

mm, quando comparado com AGN de 10 mm, que foi substituído, além da substituição 

de areia fina por agregados finos reciclados de 4 mm. A mudança da granulometria na 

mistura, contendo agregados de dimensões maiores, causa um maior bloqueio, 

diminuindo assim a habilidade passante. 

 

Figura 26 Resultados de habilidade passante do estudo de Aslani et al. (2018) com CAA-R por 

meio do ensaio do anel J 
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No CAA-R é verificado tendência de perda da habilidade passante com o 

aumento de teor de substituição do agregado natural por agregado reciclado, sendo essa 

perda mais acentuada, principalmente ao longo do tempo de avaliação dessa 

propriedade. De acordo com alguns estudos apresentados na literatura, isso se deve à 

forma e distribuição de tamanho dos agregados, ao teor de substituição do AN pelo AR 

e à taxa de absorção contínua do agregado reciclado com o decorrer do tempo (TANG 

et al., 2016; GONZÁLEZ-TABOADA et al., 2017b). 

Para o alcance da habilidade passante necessária a um CAA deve-se melhorar a 

coesão, de maneira que se reduza a segregação dos agregados, e compatibilizar o 

diâmetro do agregado graúdo com os espaçamentos entre as armaduras (NUNES, 2001). 

Para isso é necessário diminuir a relação água/teor de finos e/ou introduzir um agente 

modificador de viscosidade, diminuir o volume do agregado graúdo e a dimensão 

máxima dos agregados, de maneira que não ocorra bloqueio do CAA entre armaduras. 

2.3.4 Resistência à segregação 

A resistência à segregação é a capacidade que o CAA tem de manter a sua 

composição homogênea durante todas as etapas de execução do concreto, englobando 

seu transporte, lançamento e acabamento. A resistência à segregação no CAA, conforme 

as normas brasileiras, pode ser determinada por meio do índice de estabilidade visual 

(IEV), pela determinação da resistência à segregação com aplicação do método da 

coluna de segregação e pela aplicação do método da peneira. De acordo com a NBR 

15823-1 (ABNT, 2017), o único ensaio obrigatório para o recebimento do CAA no 

estado fresco é o IEV, que é um ensaio qualitativo, no qual há uma determinação visual 

da segregação, conforme as classes descritas no Quadro 3. Porém, a norma recomenda 

que para casos de grande complexidade estrutural é interessante utilizar também os 

demais ensaios, conforme requisitos descritos na Tabela 11 e na Tabela 12 para os 

ensaios de coluna de segregação e método da peneira, respectivamente. 

Quadro 3 Classes de índice de estabilidade visual (sob fluxo livre) 

Classe IEV Método de ensaio 

IEV 0 Sem evidência de segregação ou exsudação 

NBR 15823 – 2 

(ABNT, 2017) 

IEV 1 Sem evidência de segregação e leve exsudação 

IEV 2 
Presença de pequena auréola de argamassa (≤ 10 mm) e/ou 

empilhamento de agregados no centro do concreto 

IEV 3 

Segregação claramente evidenciada pela concentração de agregados 

no centro do concreto ou pela dispersão de argamassa nas 

extremidades (auréola de argamassa > 10 mm) 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 
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Tabela 11  Classes de resistência à segregação pela coluna de segregação 

Classe Coluna de segregação 

% 

Método de ensaio 

SR 1 ≤ 20 
NBR 15823 – 6 (ABNT, 2017) 

SR 2 ≤ 15 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

Tabela 12  Classes de resistência à segregação pelo método da peneira 

Classe Material retido na peneira 

% 

Método de ensaio 

TP 1 ≤ 20 
NBR 15823 – 6 (ABNT, 2017) 

TP 2 ≤ 15 

Fonte: NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

 

Nos estudos realizados em CAA verifica-se que há poucos resultados de 

avaliação da resistência à segregação. Khayat e De Schutter (2014) constataram que das 

mais de 1500 misturas estudadas em seu levantamento bibliográfico, apenas 141 

misturas, ou seja, aproximadamente 9,5 %, avaliaram a resistência à segregação. Tais 

avaliações foram realizadas por meio do método da peneira, obtendo como média de 

taxa de segregação 8,35 %. Os autores constataram que 90 % das misturas apresentaram 

no máximo 15,51 % de taxa de segregação. Domone (2006) menciona que não existem 

relatos de valores de resistência à segregação nos seus levantamentos. Para o autor, esse 

fato indica a falta de um teste que seja amplamente aceito. Mesmo não havendo relatos, 

o autor acredita que a avaliação foi realizada e que foi verificada durante o trabalho de 

dosagem da mistura de CAA e durante a sua produção, precedendo a maioria das 

aplicações, de maneira subjetiva e/ou comprovada pela amostragem do concreto 

endurecido, porém, não gerando registros. 

Em estudos realizados em CAA-R, Carro-López et al. (2015) avaliaram a 

resistência à segregação por meio do índice de estabilidade visual (IEV) e constataram 

que para a mistura sem AR existia uma tendência à segregação. Para as demais misturas 

com diferentes teores de AMR não foi evidenciado segregação. 

Na Figura 27 tem-se os resultados da avaliação da segregação realizada por meio 

do método da peneira do estudo de González-Taboada et al. (2017b). Os autores 

observaram que todas as misturas tiveram valores inferiores a 15 %, independente do 

teor de AGR, método de mistura ou instante de avaliação. Os autores ressaltaram que as 

misturas que continham AGR apresentaram menor tendência à segregação do que a 

mistura de referência. 
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Figura 27 Avaliação da segregação pelo método da peneira do CAA-R do estudo de González-

Taboada et al. (2017b) para diferentes teores de AGR e métodos de mistura 

Tang et al. (2016) também realizaram o ensaio de segregação por meio do 

método da peneira (Figura 28) e observaram que a resistência à segregação do CAA-R 

aumentou com o aumento do teor de AMR. Ainda de acordo com os autores, todos os 

CAA-R atenderam o limite de classe para execução de fundações profundas, paredes, 

pilares, pré-fabricados e elementos estruturais complexos (segregação ≤ 15 %). Esse 

comportamento foi atribuído à maior capacidade de absorção de água dos agregados 

reciclados de concreto em comparação ao AN substituído. 

 

Figura 28 Taxa de resistência à segregação em função do teor de AMR do CAA-R avaliado no 

estudo Tang et al. (2016) 

Verifica-se que há um aumento da resistência à segregação pelo método da 

peneira a medida que se aumenta o teor de substituição do AN pelo AR, de modo que 

0 25 50 75 100

Teor de AMR

4.00

6.00

8.00

10.00

S
eg

re
g

a
çã

o
 (

%
)



76 

 

 

há uma menor tendência à segregação para CAA-R. Esse comportamento se deve a 

maior rugosidade dos grãos, que gera maior atrito entre partículas, e maior capacidade 

de absorção de água dos agregados reciclados, causada pela porosidade dos grãos de AR 

(PERIUS, 2009; TANG et al., 2016). 

Segundo observa-se na literatura, teores de substituição do AN acima de 50 % 

para produção de CAA-R promovem maior interferência nas propriedades do concreto 

no estado fresco. Isso é explicado, pois os agregados reciclados, quando comparados 

aos agregados naturais, comprometem a fluidez devido ao seu formato mais angular, 

textura mais rugosa, maior teor de materiais pulverulentos nas suas partículas e pela sua 

alta taxa de absorção de água (KEBAÏLI et al., 2015; CARRO-LÓPEZ et al., 2015; 

TANG et al., 2016; TAHAR et al., 2017). No entanto, quando houver o efeito negativo 

do agregado reciclado nas propriedades do CAA no estado fresco, é possível atenuá-lo 

realizando a pré-molhagem do agregado (SILVA, 2012; MOREIRA, 2012; AMORIM, 

2016; TANG et al., 2016; CAMPOS, 2017; GONZÁLEZ-TABOADA et al., 2017b) e 

ajustando o teor de aditivo superplastificante para o atendimento das propriedades de 

autoadensabilidade requeridas (PERIUS, 2009; CAMPOS, 2017). 

Para obter a resistência à segregação adequada para o CAA é necessário que haja 

redução da dispersão dos sólidos e também minimizar a exsudação (NUNES, 2001). 

Isso é possível limitando volume de agregados graúdos, reduzindo o diâmetro máximo 

do agregado graúdo, diminuindo a relação água/teor de finos da mistura, utilizando 

materiais finos com maior superfície específica e/ou introduzindo um agente 

modificador de viscosidade (NUNES, 2001). Vale salientar que essas ações também 

auxiliam na habilidade passante do CAA. No Brasil, somente em 2017, com a revisão 

das normas que tratam do CAA, é que a avaliação referente à segregação tornou-se 

obrigatória, como critério de recebimento do concreto, por meio da análise qualitativa 

do IEV. 

2.4 PROPRIEDADES DO CAA-R NO ESTADO ENDURECIDO 

As normas brasileiras para concretos autoadensáveis especificam somente os 

requisitos desse concreto no estado fresco, pois essas são as propriedades que devem 

diferenciar um CAA de um concreto convencional (CC). A diferença fundamental entre 

o CAA e o CC são a elevada quantidade de finos, elevado teor de aditivos redutores de 

água, redução do volume e tamanho do agregado graúdo (ASLANI; NEJADI, 2012). 
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Tais diferenças na composição acabam afetando o CAA no estado endurecido, ainda 

que suas propriedades sejam similares, quando não superiores, as propriedades dos 

concretos convencionais (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Desse modo, o CAA 

deverá ter características estruturais e de durabilidade semelhantes as dos concretos 

convencionais. 

A European Project Group (2005) realizou comparações entre as propriedades 

no estado endurecido do concreto convencional e do concreto autoadensável e 

observaram algumas particularidades, como as listadas a seguir: 

a) resistência à compressão: o CAA com a mesma relação água/cimento de um 

CC, apresentará uma resistência à compressão ligeiramente maior; 

b) resistência à tração: para uma determinada classe de resistência e idade, os 

autores garantem que o CAA pode assumir os mesmos resultados que um CC, pois o 

volume de pasta não interfere na resistência à tração; 

c) módulo de elasticidade: no CAA essa propriedade pode ser ligeiramente 

menor quando comparado ao CC, devido ao maior volume de pasta; 

d) deformação: a deformação causada por fluência no CAA pode ser menor que 

no CC e a deformação devido à retração por secagem pode ser maior no CAA do que no 

CC. Porém, o valor da soma das deformações devido à retração e à fluência são quase 

semelhantes; 

e) durabilidade: o CAA é mais uniforme e apresenta baixa permeabilidade, 

diminuindo assim a penetração de agentes agressivos do meio ambiente, sendo mais 

durável quando comparado ao CC. 

Algumas propriedades do concreto convencional no estado endurecido são 

utilizadas como parâmetro que define a qualidade do concreto, tais como: resistência à 

compressão, resistência à tração e durabilidade. Segundo Benaicha et al. (2015), a 

resistência à compressão do concreto é um parâmetro chave, que indica a qualidade do 

concreto no estado endurecido. A seguir serão apresentadas essas propriedades 

aplicadas ao CAA-R. 

2.4.1 Resistência à compressão e resistência à tração 

O comportamento do CAA à tração e à compressão são bastante parecidos com 

o comportamento dos concretos convencionais. Além disso, o CAA pode ser preparado 
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para qualquer classe de resistência à compressão que seja especificada (EUROPEAN 

PROJECT GROUP, 2005). Domone (2006) afirma que as misturas de CAA estudadas 

tiveram sua resistência à compressão variando de 20 MPa a 100 MPa, sendo que 80 % 

das misturas tiveram sua resistência à compressão acima de 40 MPa. Repette (2011) diz 

que é mais difícil a obtenção de CAA com baixas resistências (20 MPa a 30 MPa), do 

que obter CAA com resistências à compressão médias e altas. 

O comportamento do concreto autoadensável sofre interferências do agregado 

reciclado, tanto na resistência à compressão quanto na tração. Perius (2009), em seu 

estudo utilizando fíler de RCD misto, fíler calcário e diferentes teores de AMR misto 

com relação a/c constante de 0,60, avaliou a resistência à compressão, aos 28 dias 

(Figura 29), e observou que tanto para os concretos com fíler calcário, quanto para as 

amostras com fíler de RCD, houve uma maior resistência do CAA com teor de 50 % de 

AMR. Além disso, o autor verificou que para maiores teores de AMR, houve 

decréscimo da resistência. Porém, todos os CAA-R apresentaram maiores resistências 

que o CAA de referência (teor de 0 % de AMR). O autor afirma que esse 

comportamento se deve a um melhor empacotamento das partículas, tanto da adição 

mineral quanto da incorporação de AMR, causando uma diminuição da porosidade e 

tendo como consequência um maior ganho de resistência. 

 

Figura 29 Resultados de resistência à compressão em função do teor de AMR em misturas de 

CAA-R usando fíler calcário e fíler de RCD (Fonte: adaptado de PERIUS, 2009) 

Perius (2009) também indica que a redução de resistência das misturas de CAA 

com teores de AMR maiores que 50 % pode estar relacionada a porosidade intrínseca do 
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grão de AR que, quando usado em grandes teores, acaba desempenhando uma maior 

influência negativa sobre a resistência à compressão, quando comparado ao efeito de 

empacotamento observado para menores teores. O autor ainda salienta que há uma 

possível incompatibilidade entre o aditivo superplastificante e o cimento utilizado nas 

misturas. Vale ressaltar que para a mistura de referência (0 % de AR) contendo fíler de 

RCD se obteve maior resistência que para as misturas contendo fíler calcário. Embora o 

autor não tenha explicado esse comportamento, de acordo com a literatura, o mesmo se 

deve ao elevado teor de cimento (hidratado e não hidratado) do fíler de RCD, que 

aumenta a quantidade total de cimento da mistura (KATZ, 2003) e possíveis reações 

pozolânicas, devido à fração cerâmica existente no RCD misto (CABRAL, 2013). 

Moreira (2012) utilizou na sua pesquisa diferentes teores de AGR em CAA-R 

para relações a/c de 0,35, 0,45 e 0,55 e verificou a resistência à compressão, aos 28 e 56 

dias. A partir dos resultados apresentados na Figura 30 a, o autor percebeu que, aos 28 

dias, à medida em que se aumenta a relação água/cimento (a/c) a resistência à 

compressão diminui. As misturas com relação a/c de 0,45 e 0,55 tiveram um decréscimo 

de resistência à compressão de 26,0 % e 42,5 %, respectivamente, em comparação a 

mistura com a/c 0,35. 

 

Figura 30 Resistência à compressão, aos 28 dias, do CAA-R avaliado no estudo de Moreira 

(2012): (a) influência da relação a/c; (b) influência do teor de substituição do agregado reciclado 

Ainda observando a Figura 30, também foi constatado que há um aumento da 

resistência á compressão das misturas de CAA-R com o aumento do teor de AGR. O 

aumento de resistência á compressão é de 7,9 %, 15,8 % e 23,7 % do CAA-R com o 
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aumento do teor de AGR de 10 %, 20 % e 30 % (Figura 30 b), respectivamente, quando 

comparado à mistura de referência (teor de 0 % de AGR). Moreira (2012) justifica que 

esse comportamento se deve a capacidade que o AR tem de absorver a pasta de cimento, 

causando um maior fechamento da zona de transição e melhorando a resistência do 

concreto na interface, e, assim, a ruptura do concreto pode ocorrer no agregado. O autor 

justifica também que esse comportamento pode ser devido a possibilidade do agregado 

reciclado de concreto ter como origem um concreto de alta resistência, gerando assim 

uma maior resistência do novo concreto. 

Moreira (2012) também constatou que a resistência à compressão aos 56 dias 

(Figura 31), diferente do que ocorreu aos 28 dias, teve influência somente da relação 

a/c. Analisando a Figura 31, para 56 dias, observou-se o mesmo comportamento aos 28 

dias (Figura 30 a), uma diminuição da resistência à compressão a medida em que se 

aumentou a relação a/c. Na pesquisa, o decréscimo de resistência à compressão aos 56 

dias, foi de 28,6 % e 45,4 % para relações de 0,45 e 0,55, respectivamente, quando 

comparada com a relação a/c 0,35. Os autores notaram que as resistências, aos 56 dias, 

apresentaram valores próximos aos encontrados aos 28 dias, o que indica que o tempo 

de cura não originou um grande aumento de resistência à compressão. 

 

Figura 31 Resultados de resistência à compressão do CAA-R, aos 56 dias, avaliados no estudo de 

Moreira (2012) 

Vinay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) em seus estudos experimentais 

utilizando agregados graúdos e miúdos de concreto em CAA, perceberam que todas as 

misturas de CAA que continham agregados reciclados (AR) tiveram resistências à 

compressão, aos 28 dias, superiores ao CAA de referência (Figura 32). Numa análise 
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macro, os autores citam que a variação de ± 10 % na engenharia é aceitável para o 

concreto, concluindo assim que os CAA produzidos com AR com substituições de até 

20 % se comportam de maneira semelhante ao CAA de referência. 

 

Figura 32 Resultados de resistência relativa à compressão do CAA-R, aos 28 dias, apresentados 

no estudo de Vinay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) 

Avaliando os resultados da Figura 32 a níveis micro, Vinay Kumar, Ananthana e 

Balajib (2017) atribuem o aumento de 11 % para as misturas com substituição do AGN 

por 20 % de AGR a maior quantidade de argamassa nas misturas que contém o AGR. 

Segundo os autores, este agregado possui uma menor superfície específica que o AGN, 

aumentando assim a quantidade de argamassa quando comparado ao concreto de 

referência. Além disso, devido a possibilidade de se manter a mesma quantidade de 

água disponível para hidratação, já que os AGR estão na condição saturada superfície 

seca. Quando analisado o aumento de 5 % para as misturas com substituição de AMN 

por 20 % de AMR, os autores justificam esse comportamento devido a taxa de absorção 

de água do AMR (cerca de 10 %), que absorve a água de hidratação, diminuindo assim 

a relação a/c efetiva e tendo como consequência uma maior resistência à compressão. 

Vinay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) apontam que uma possível explicação 

para o aumento de 8 % na resistência relativa das misturas com 20 % de AGR + 20 % 

de AMR, é devido ao aumento da quantidade de argamassa, por conta da menor área 

superficial do AGR, aliado a redução da relação a/c, diminuindo assim a água 

disponível para hidratação. Desta forma, os autores afirmam que esses fatores 

associados podem resultar numa redução da resistência à compressão quando 

comparado a mistura 20 % de AGR. 
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Vinay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) observaram também que o maior 

ganho de resistência à compressão dos concretos se deu aos 3 e 7 dias, e que o 

comportamento do CAA-R é muito parecido com o CAA de referência conforme se 

observa nas curvas apresentadas na Figura 33. 

 

Figura 33 Curvas de ganho de resistência à compressão no tempo, em comparação com a 

resistência aos 28 dias, para o CAA do estudo de Vinkay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) 

Santos (2018) comparou a resistência à compressão das misturas de CAA 

contendo finos de RCD de concreto (CAA_FCON), finos de RCD de argamassa 

(CAA_FARG) e finos de RCD de bloco cerâmico (CAA_FER) com a mistura de 

referência (CAA_FREF). Analisando a Figura 34 o autor percebeu que as misturas de 

CAA que tiveram adição de finos de RCD obtiveram resultados maiores de resistência à 

compressão quando comparado aos concretos de referência. O autor justificou esse 

comportamento devido a cura interna das partículas de cimento anidro dos agregados 

oriundos de matriz cimentícia e da reação pozolânica do material cerâmicos. O autor 

considera também o efeito empacotamento dos grãos na mistura que preenchem os 

vazios menores (efeito fíler) assegurando melhores condições de hidratação e aumento 

da quantidade de pontos de nucleação, aumentando assim a compacidade e 

consequentemente a resistência mecânica do concreto. 
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Figura 34 Resultados de resistência à compressão do CAA-R, aos 28 dias, avaliados no estudo de 

Santos (2018) 

Santos (2018) observou também a mistura de CAA com finos de bloco cerâmico 

que apresentaram resultados de resistência à compressão menor quando comparado com 

as misturas de CAA contendo finos de concreto e argamassa. O autor justifica esse 

comportamento devido à porosidade da estrutura do material cerâmico, que tem uma 

superfície específica mais elevada absorvendo assim, uma maior quantidade de água 

prejudicando a resistência mecânica do concreto. 

Diferentemente dos estudos apresentados anteriormente, há também pesquisas 

que apontam a perda de resistência em CAA-R quando comparados ao CAA sem adição 

de RCD. Panda e Bal (2013) avaliaram a influência do CAA com diferentes teores de 

substituição de AGN por AGR misto e compararam com o concreto convencional (CC). 

Verificando a relação entre a resistência à compressão e o tempo de cura, Figura 34, os 

autores observaram que o CC, que utilizou 100 % de AGN, para todos os períodos de 

cura, teve uma maior resistência à compressão do que os CAA. Com relação aos CAA-

R, observou-se que, houve uma queda na resistência à compressão com a substituição 

de parte do AGN por AGR. Quando verifica-se o período de cura, nota-se, que assim 

como ocorreu com o CC, houve um acréscimo da resistência à compressão com o 

aumento do período de cura. Na Figura 35, observa-se que variação da resistência à 

compressão é maior até os 28 dias, após esta idade verifica-se uma diminuição dessa 
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variação. Para o teor de 40 % de AGR, a taxa de crescimento da resistência à 

compressão ocorreu de maneira similar até os 90 dias de cura. 

 

Figura 35 Resistência à compressão versus Tempo de cura do estudo de Panda e Bal (2013) 

Gesoglu et al. (2015) estudaram a influência do RCD de concreto para produção 

de CAA-R, produzindo três misturas com três tipos de substituição: uma mistura 

substituindo 100 % do AGN por AGR, outra mistura substituindo 100 % do AMN por 

AMR e por fim uma mistura substituindo o AGN e o AMN por 100 % de AGR e 100 % 

AMR, comparando-os com o CAA contendo agregados naturais (AN).  

Observando a figura 36 a, Gesoglu et al. (2015) verificaram que a substituição 

do AN comprometeu a resistência à compressão do CAA. A substituição de 100 % de 

AGR, a substituição de 100 % de AMR e 100 % de AGR mais 100 % AMR diminuiu a 

resistência mecânica do CAA. Os autores justificam que a perda de resistência tem 

como principal fator a baixa resistência do agregado reciclado, sendo que a ruptura 

sempre ocorre no elo mais frágil de ligação. A mistura com 100 % de AGR apresentou 

melhores resultados que as outras misturas de CAA-R, em virtude de uma melhor 

ligação entre agregado e pasta de cimento, devido a sua textura rugosa e sua forma 

angular, compensando assim a presença de agregados reciclados (AR) frágeis que 

promovem queda de resistência à compressão. A menor resistência à compressão foi 

obtida na mistura de 100 % de AGR e 100 % de AMR, os autores justificaram esse 

comportamento devido ao volume e resistência dos AR utilizados, além da argamassa 

aderida ao AR, que sofreram o processo de esmagamento criando áreas susceptíveis a 
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ruptura e fragilização da zona de transição. A ruptura dessa mistura, segundo os autores, 

ocorreu pelo agregado, sendo este o componente mais fraco da mistura. 

 

Figura 36 Resistência à compressão, aos 56 dias, do estudo de Gesoglu et al. (2015): (a) Misturas 

sem sílica ativa; (b) Misturas com 10% de sílica ativa 

Avaliando a Figura 36 b, é possível notar que a inserção de sílica ativa (SA) 

aumentou a resistência à compressão de todas as misturas de concreto. A adição de 10 

% de SA aumentou a resistência à compressão em 2,5 % até 4,4 % para misturas com 

relação a/c 0,30 e em 8,8 % até 25,4 % para misturas com relação a/c 0,43 quando 

comparadas às misturas que não contém sílica ativa. Gesoglu et al. (2015) também 

perceberam que ainda que a SA tenha melhorado as resistências das misturas, esta não 

conseguiu compensar as falhas das partículas de AR. 

Fiol et al. (2018) em seus estudos com CAA-R, em que substituiu o AGN por 

AGR de concreto, em massa, nos teores de 20 %, 50 % e 100 %, também verificaram as 

propriedades mecânicas das misturas. Avaliando os resultados na Figura 37 a e b, os 

autores perceberam que a inserção de AGR causou uma queda tanto na resistência à 

compressão quanto na resistência à tração, para todas as relações a/c. Ainda que para a 

resistência à tração este decréscimo fosse menor que o da resistência à compressão. Os 

autores notaram também que o aumento da relação a/c causou uma convergência das 

curvas exponenciais para a resistência à compressão. Para a resistência à tração, não foi 

observada a convergência das curvas pois, para os autores, estas curvas são quase linhas 

retas. 

Ref

100%AGR

100%AMR

100%(AGR+AMR)

Teor de AR
0% sílica ativa

(a)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

R
e
si

st
ên

ci
a

 à
 c

o
m

p
re

ss
ã
o

(M
P

a
)

77.96

68.67

61.97

55.76

66.63

55.38

48.69
46.04

Relação a/c:

0,3

0,43

Ref

100%AGR

100%AMR

100%(AGR+AMR)

Teor de AR
10% sílica ativa

(b)

81.40

70.39

64.61

57.41

72.47

63.89
61.04

52.92

Relação a/c:

0,3

0,43



86 

 

 

 

Figura 37 Resistências do CAA e CAA-R, em diferentes teores, em função da relação a/c do 

estudo de Fiol et al. (2018): (a) Resistência à compressão; (b) Resistência à tração por compressão 

diametral 

No que se refere a resistência à tração (Figura 38), Vinay Kumar, Ananthana e 

Balajib (2017) verificaram que houve aumento da resistência com a inserção de AR, 

sendo que a mistura com 20 % de AMR apresentou o maior ganho de resistência (18 %) 

em relação à mistura de referência. 

 

Figura 38 Resistência relativa à tração por compressão diametral do CAA, aos 28 dias, 

apresentados no estudo de Vinay Kumar, Ananthana e Balajib (2017) 

Panda e Bal (2013) observaram que para a resistência à tração por compressão 

diametral (Figura 39), assim como na resistência à compressão, o CC apresentou a 

maior resistência à tração em comparação ao CAA. Avaliando os CAA-R, observa-se 

que a resistência à tração diminui com o aumento do teor de substituição do AGN por 

AGR.  
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Figura 39 Resistência à tração por compressão diametral do estudo de Panda e Bal (2013) 

Panda e Bal (2013) citam que a diferença entre o AGN e o AGR é a alta taxa de 

absorção de água, devido a argamassa antiga aderida ao agregado reciclado e a menor 

massa específica, inferindo que estas seriam as características do AGR que tenham 

influenciado negativamente o comportamento do CAA, nas propriedades mecânicas, 

com diferentes teores de AGR. Esse mesmo argumento foi utilizado por Moreira 

(2012), ao avaliar a mistura contendo até 30 % AGR, que encontrou o comportamento 

contrário ao aos estudos de Panda e Bal (2013), que foi o aumento da resistência 

mecânica do CAA-R. Ao analisar as duas misturas percebe-se que Moreira (2012) 

submeteu o AGR a uma pré-molhagem, conforme citado no item 2.2 e utilizou como 

agregado resíduo de concreto de alta resistência. 

Na Figura 40 a e b, é apresentado o resultado de resistência à tração por 

compressão diametral da pesquisa de Gesoglu et al. (2015). Com base nos resultados 

apresentados, os autores perceberam que, assim como na resistência à compressão, há 

uma tendência de redução na resistência à tração com a inserção de AR. É possível 

notar também que dos três tipos de substituições a que apresentou melhor resultado de 

resistência à tração foi a mistura que substituiu o AGN por 100 % de AGR. A mistura 

com substituição de 100 % dos AN por AGR e AMR foi a que apresentou o pior 

resultado, reduzindo a resistência em 36,0 % e 37,1 % em comparação ao CAA de 

referência sem sílica ativa, com relação a/c 0,30 e 0,43, respectivamente. Para a mistura 

com a presença de sílica ativa, quando comparado ao CAA de referência, houve uma 

redução de 29,1 % e 30,9 % para o CAA com relação a/c 0,30 e 0,43, respectivamente. 
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Os autores atribuem esse comportamento à baixa resistência à compressão do concreto 

de origem do AR, quando comparado com a resistência à compressão do CAA que foi 

produzido com esse agregado. Assim como na resistência à compressão, os autores 

perceberam uma melhoria na resistência dos concretos que contém SA e menor relação 

a/c. 

 

Figura 40 Resistência à tração por compressão diametral do estudo de Gesoglu et al. (2015): (a) 

Misturas sem sílica ativa; (b) Misturas com 10% de sílica ativa 

Segundo Gesoglu et al. (2015) e Campos (2017), a perda de resistência do CAA-

R é reflexo das propriedades dos AR: como maior absorção de água, menor resistência 

mecânica, menor massa específica quando comparado ao AN. Aliado a essas 

propriedades, o aumento do teor de AR aumenta os pontos frágeis no concreto, 

incluindo sua zona de transição. No entanto, Moreira (2012) e Vinay Kumar, Ananthana 

e Balajib (2017) mostram que a origem do AR pode influenciar positivamente na 

resistência. 

Diante da diversidade de comportamentos do CAA, Daczko (2012) afirma que 

não é possível apresentar um padrão de comportamento para as propriedades desse 

concreto no estado endurecido, já que os diversos estudos em misturas de CAA-R 

apontam diferentes conclusões. Para o autor, a conclusão que pode ser feita das 

propriedades do CAA no estado endurecido é de que essas misturas são influenciadas, 

principalmente, pelas proporções da mistura e materiais constituintes utilizados. 
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2.4.2 Durabilidade 

Durabilidade é a capacidade de uma estrutura de desempenhar a sua função 

durante um determinado intervalo de tempo, resistindo as influências ambientais 

previstas e definidas entre os envolvidos no projeto (NBR 6118, ABNT, 2014), 

preservando assim a sua forma, qualidade e capacidade de uso originais. A durabilidade 

de um concreto é influenciada principalmente por sua porosidade e permeabilidade, que 

está relacionada com a capacidade com que líquidos ou gases podem se movimentar 

através da sua microestrutura (NEVILLE; BROOKS, 2013). As manifestações 

patológicas encontradas em produtos cimentícios é influenciada pela estrutura dos 

poros, que tem uma importante interação com o mecanismo de transporte de fluidos e 

durabilidade (BOEL et al., 2007). 

A porosidade e a permeabilidade em concreto pode ser determinada pela medida 

do índice de vazios do material e pela absorção de água, seguindo a instrução normativa 

ABNT NBR 9778 (2015). Segundo Amorim (2016), o concreto tem maiores chances de 

ser permeável quanto maior a sua porosidade. Porém, deve haver uma comunicação 

entre os poros do concreto para torná-lo permeável. A permeabilidade do concreto é 

maior quando se compara com a permeabilidade da pasta, devido as microfissuras 

presentes na zona de transição entre o agregado e a pasta de cimento (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008). A maior densidade da zona de transição e diminuição da 

porosidade nas misturas de CAA, melhoram a sua durabilidade, quando comparado ao 

CC (VALCUENDE et al., 2012). 

A qualidade e durabilidade do concreto, segundo Mehta e Monteiro (2008), 

podem ser avaliada por meio de ensaios de absorção de água e permeabilidade. Para os 

autores, a taxa de absorção de água é um bom parâmetro de medida da qualidade e 

durabilidade de um concreto, uma vez que baixos valores de absorção indicam que íons 

agressivos terão dificuldade de penetração no concreto.  

Na literatura encontra-se poucas avaliações da durabilidade do CAA em 

comparação com o CC. No entanto, nos estudos de Kanellopoulos, Petrou e Ioannou 

(2012) e Sideris e Anagnostopoulos (2013) observou-se que houve uma melhoria na 

durabilidade do CAA quando comparado ao CC, o que condiz com a comparação 

realizada pelo European Project Group (2005). Daczko (2012) assegura que produzir 

uma mistura de CAA, com resistência à compressão equivalente a uma mistura de CC, 
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não garante a mesma durabilidade. O autor afirma que as proporções de mistura, 

sobretudo a qualidade e a densidade da pasta de cimento, são fatores que exercem um 

papel significativo na melhoria da durabilidade das misturas de CAA. 

Como visto no item 2.1.2, os agregados reciclados têm uma maior porosidade 

quando comparado aos agregados naturais, tornando-se muito relevante avaliar os 

efeitos da inserção desse material em misturas de CAA. 

Para avaliação da durabilidade do CAA-R, Moreira (2012) utilizou os ensaios de 

absorção de água por imersão e índice de vazios. No ensaio de absorção de água por 

imersão, aos 28 dias, cujos resultados estão apresentados na Figura 41 a e b, o autor fez 

uma análise separada das influências da relação a/c nas misturas e posteriormente da 

influência do teor de AGR. No que tange a relação a/c (Figura 41 a), os autores 

observaram que para maiores relações a/c, maior foi a absorção de água. Neville e 

Brooks (2013) afirmam que a permeabilidade é dependente da relação a/c e do grau de 

hidratação, e que, para um determinado grau de hidratação, a permeabilidade diminui 

quando diminui a relação a/c. 

 

Figura 41 Resultados de taxa de absorção de água do estudo de Moreira (2012), quando se avalia 

os efeitos isolados: (a) da relação a/c; (b) da porcentagem de AGR sobre a absorção de água 

Avaliando a influência do teor de AGR na absorção de água por imersão (Figura 

41 b), Moreira (2012) percebeu que a absorção de água aumentou com o aumento do 

teor de AGR. Cabral (2013) afirma que um concreto produzido com agregado reciclado 

tem uma maior porosidade à medida que o nível de substituição de agregados naturais 

por agregados reciclados aumenta, já que a permeabilidade de agregados reciclados de 

0.35 0.45 0.55

Relação a/c
(a)

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

A
b

so
rç

ã
o

 d
e 

á
g
u

a
 

p
o

r 
im

er
sã

o
 (

%
)

3.22

5.13

7.04

0% 10% 20% 30%

Teor de AR
(b)

4.53

4.93

5.33

5.73



91 

 

 

concreto é dependente da qualidade da matriz de origem que, na grande maioria dos 

concretos produzidos, não são de boa qualidade. Neville (2016) afirma que a maioria 

dos bons concretos apresenta absorção de água inferior a 10 %, em massa, ainda que o 

autor não acredite que a absorção de água seja um bom parâmetro de avaliação da 

qualidade do concreto. 

Com relação ao índice de vazios (Figura 42 a e b), Moreira (2012) também 

verificou os efeitos isolados da relação a/c e da porcentagem de AGR no CAA, aos 28 

dias. O autor observou que quanto maior a relação a/c maior foi o índice de vazios das 

misturas. Além disso, constatou-se que o índice de vazios é maior para o CAA com 

maiores teores de substituição de AGN por AGR. Porém, percebe-se que este aumento 

não é tão expressivo quanto o que verificou-se para a influência da relação a/c. 

 

Figura 42 Resultados de índice de vazios do CAA estudado por Moreira (2012) quando se avalia 

os efeitos isolados: (a) da relação a/c; (b) da porcentagem de AGR sobre o índice de vazios 

Campos (2017), em seus estudos, também concluiu que todos os CAA que 

foram produzidos com agregados reciclados apresentaram maior absorção de água e 

índice de vazios do que os respectivos concretos de referência, conforme apresentado na 

Tabela 13. 

Campos (2017) avaliou também a taxa de absorção de água por capilaridade 

transcorridas após 3, 6, 24, 48 e 72 horas do contato das amostras com a água. 

Observando-se a evolução da absorção capilar ao longo do tempo, apresentada na 

Figura 43, o autor percebeu que as misturas com agregados reciclados apresentaram 

maior absorção capilar do que os traços de referência. O autor observou também que 

0.35 0.45 0.55

Relação a/c
(a)

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Ín
d

ic
e 

d
e 

v
a

zi
o

s 
(%

)

7.45

11.27

15.10

0% 10% 20% 30%

Teor de AR
(b)

10.07

10.87

11.67

12.47



92 

 

 

todos os CAA dosados pelo método de Repette-Melo e o CAA de referência dosado 

pelo método do empacotamento apresentaram maiores ganhos na absorção capilar 

durante as primeiras 24 horas de ensaio. Os concretos que contém AR, dosados pelo 

método do empacotamento, permaneceram absorvendo água por capilaridade até o final 

do ensaio, sugerindo uma maior porosidade e interconectividade dos poros no interior 

do concreto. 

Tabela 13  Resultados de taxa de absorção de água por imersão e índice de vazios dos concretos, 

aos 28 dias, avaliados no estudo de Campos (2017) 

Método de dosagem Teor de AR Absorção ± SD (%) 
Índice de vazios ± SD 

(%) 

Repette-Melo 0% 4,78 ± 0,36 11,20 ± 0,67 

Repette-Melo 20% AGR 5,28 ± 0,30 12,17 ± 0,63 

Repette-Melo 20% AMR 6,45 ± 0,63 14,81 ± 1,31 

Repette-Melo 20% AGR + 20 % AMR 6,52 ± 0,32 14,93 ± 0,79 

Empacotamento 0% 6,14 ± 0,70 14,08 ± 1,47 

Empacotamento 20% AGR 7,21 ± 0,59 16,25 ± 1,02 

Empacotamento 20% AMR 7,57 ± 0,16 16,88 ± 0,29 

Empacotamento 20% AGR + 20 % AMR 7,12 ± 0,32 15,86 ± 0,62 

Fonte: Campos (2017). 

 

 

Figura 43 Evolução da absorção de água por capilaridade do CAA estudado por Campos (2017) 

Amorim (2016) percebeu que houve um aumento na absorção de água por 

imersão e índice de vazios do CAA-R quando comparado com o CAA de referência 

(Tabela 14). 
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Tabela 14  Resultados de taxa de absorção de água por imersão e índice de vazios dos CAA, aos 28 

dias, avaliados do estudo de Amorim (2016) 

Propriedade CAA-R CAA 

Absorção de água por imersão 13,21 8,08 

Índice de vazios 22,48 13,21 

Fonte: Amorim (2016). 

 

Na avaliação da absorção de água por capilaridade nos concretos contendo 15 % 

de fíler de AR (Figura 44), Perius (2009) observou que a absorção de água por 

capilaridade do CAA de referência era maior com relação as demais misturas, havendo 

um decréscimo dos valores de absorção com o aumento da inserção de AMR. 

 

Figura 44 Evolução da absorção por capilaridade de água das amostras com fíler de AR, durante a 

primeira hora (Fonte: adaptado de PERIUS, 2009) 

Para Campos (2017), o aumento da absorção capilar com a inserção dos AR se 

deve a natureza mais porosa dos agregados reciclados, que altera a estrutura de poros do 

compósito cimentício. 

Amorim (2016) avaliou a carbonatação do CAA em ambiente acelerado (câmara 

de carbonatação) no tempo de exposição de 7, 14 e 21 dias (Tabela 15). O autor 

observou que o CAA-R atinge maiores valores de penetração de CO2, sendo aos 7 dias 

16,7 vezes maior que o CAA de referência, e 1,26 e 1,83 vezes maior aos 14 e 21 dias. 

Assim, os autores concluíram que há uma interferência tanto do tempo de exposição 

quanto do tipo de material sobre a profundidade de carbonatação. 
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Tabela 15  Resultados de profundidade média de carbonatação do estudo de Amorim (2016) 

Dias CAA-R (cm) CAA (cm) 

7 0,434 0,026 

14 0,972 0,771 

21 1,832 1,002 

Fonte: Amorim (2016). 

 

Amorim (2016) observou também que o CAA de referência além de ter menor 

profundidade de carbonatação, apresenta uma frente de penetração do CO2 mais 

uniforme que no CAA-R, como mostrado nas imagens da Figura 45. 

 

Figura 45 Aspectos dos concretos autoadensáveis após aspersão da fenolftaleína avaliadas do 

estudo de Amorim (2016) 

Amorim (2016) utilizou o método de Figg e empregou a classificação de Cather 

et al. (1984, citado por AMORIM, 2016) para avaliar a permeabilidade ao ar do CAA-R 

estudado. Analisando os resultados apresentados na Tabela 16, o autor percebeu uma 

elevada permeabilidade a penetração de ar, tanto para o CAA-R quanto para o CAA, o 

que está relacionado com a continuidade dos poros. Observa-se que existe uma maior 

porosidade dos concretos com agregados reciclados, o que proporciona uma menor 

proteção, ainda que tanto o CAA-R quanto o CAA tenham apresentado uma baixa 

capacidade de proteção, em função da classificação de Cather et al. (1984, citado por 

AMORIM, 2016). 
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Tabela 16  Tempos de permeabilidade dos concretos avaliados por Amorin (2016) e classificação 

segundo Cather et al. (1984) 

Furo Tempo médio CAA-R (s) Tempo médio CAA (s) 

1 3,56 8,41 

2 1,98 6,70 

3 2,37 7,80 

4 3,61 7,39 

Capacidade de Proteção Pobre Pobre 

Classificação 

(CATHER et al., 1984) 
Argamassa porosa Argamassa porosa 

Fonte: adaptado de Amorim (2016). 

 

Moreira (2012) avaliou também a frente de carbonatação no CAA-R, aos 200 

dias de exposição às intempéries. Por meio da análise de variância dos resultados, o 

autor concluiu que somente para a relação a/c houve efeito significativo sobre os 

resultados de carbonatação. Avaliando os resultados da Figura 46, o autor percebeu um 

grande aumento da carbonatação com o aumento da relação a/c. A carbonatação foi 7,58 

vezes e 11,76 vezes maior para as misturas com relação a/c de 0,45 e 0,55, 

respectivamente, em comparação ao CAA-R com relação a/c 0,35. Cascudo e Carasek 

(2011) afirmam que a velocidade de carbonatação é maior quanto maior a relação a/c do 

concreto, já que a relação a/c influencia a porosidade do concreto, facilitando assim a 

penetração do CO2. 

 

Figura 46 Resultados do efeito da relação a/c sobre a frente de carbonatação dos CAA-R, aos 200 

dias, do estudo de Moreira (2012) 

0.35 0.45 0.55

Relação a/c
(a)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

F
re

n
te

 d
e 

ca
rb

o
n

a
ta

çã
o
 (

m
m

)

0.27

2.06

3.19



96 

 

 

Kapoor, Singh e Singh (2016) avaliaram a durabilidade em misturas de CAA, 

substituindo AGN por AGR em teores de 0 %, 50 % e 100 %, por meio de resistência à 

penetração de cloretos, aos 28, 56 e 120 dias de idade (Figura 47). Os autores 

perceberam que para misturas de CAA contendo 50 % de AGR houve um aumento na 

carga passante de cloreto em 6,6 %, 7,3 % e 6,25 %, para as idades de 28, 56 e 120 dias, 

respectivamente. Para a mistura contendo 100 % de AGR esse aumento foi de 12,9 %, 

11,4 % e 13,8 %, nas idades de 28, 56 e 120 dias, respectivamente, em comparação com 

o CAA de referência (teor de 0 % de AGR). Os autores justificam esse comportamento 

devido à alta porosidade dos CAA-R decorrente da camada de argamassa antiga aderida 

nas partículas do AR, que tem uma natureza porosa, fornecendo assim um caminho 

mais rápido para a difusão de íons cloreto. 

 

 

Figura 47 Carga total passante de íons cloreto do estudo de Kapoor, Singh e Singh (2016) 

Observa-se que ainda que o CAA tenha um grande potencial para uma maior 

durabilidade devido a sua elevada fluidez e a boa resistência à segregação, que garante 

um elevado nível de homogeneidade, mínima ocorrência de vazios e resistência 

uniforme (EUROPEAN PROJECT GROUP; 2005), a presença do RCD influência 

negativamente no CAA no que se trata de parâmetros de durabilidade. No entanto, 

Moreira (2012) comprovou que no que se refere a absorção de água por imersão e 

índice de vazios, essa influência não é tão expressiva quanto à influência da relação a/c. 

Amorim (2016) percebeu também no ensaio de permeabilidade ao ar que mesmo o 

CAA-R tendo uma menor proteção que o CAA, ambos apresentaram uma baixa 
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proteção. Omrane et al. (2017) asseguram que são necessárias mais investigações para 

estudar a durabilidade do CAA-R, usando classes mais altas de resistência do concreto a 

ser produzido e concretos de diversos locais de demolição que estão expostos por mais 

tempo sob ambientes agressivos e/ou sob climas quentes. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental foi desenvolvido de modo a avaliar a utilização do 

material fino (<75 µm) de resíduo de argamassa como fíler em concretos 

autoadensáveis reciclados (CAA-R). Foram testadas 5 misturas: uma mistura de 

referência; e quatro misturas substituindo parte do cimento por 5, 10, 15 e 20 % de fíler 

de RCD, em volume, em relação ao volume total do aglomerante. Para produção do 

CAA, os materiais foram selecionados dentre os disponíveis na região do estudo, e 

caracterizados no Laboratório de Materiais da UEFS. A partir da dosagem, os concretos 

autoadensáveis com e sem o fíler de RCD foram testados tanto no estado fresco, quanto 

no estado endurecido. 

As etapas experimentais desse trabalho consistem em seis fases principais, 

conforme esquematizado na Figura 48. 

 

Figura 48 Metodologia resumida do trabalho experimental 
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este conter baixo teor de fíler (até 5 % de fíler calcário). A caracterização do cimento foi 

realizada no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) e o ensaio de perda ao fogo foi realizado no forno Mufla (950°C). 

Os resultados obtidos atendem aos limites estabelecidos pela norma NBR 5733 (ABNT, 

1991), conforme apresentado na Tabela 17. 

Tabela 17   Propriedades físicas e mecânicas do cimento Portland CP V ARI RS 

Propriedades avaliadas - Método de ensaio Resultados 
Limites NBR 5733 

(ABNT, 1991) 

Massa específica - NBR NM 23 (ABNT, 2001) 3,06 g/cm³ - 

Índice de finura - NBR 11579 (ABNT, 2013) 0,3 % ≤ 6 % 

Resíduo < 45 µm 6,1 % - 

Pasta de consistência normal - NBR NM 43 (ABNT, 2003) 31,5% - 

Início de pega - NBR NM 65 (ABNT, 2003) 2h 20min ≥ 1 h 

Fim de pega - NBR NM 65 (ABNT, 2003) 3h 00min ≤ 10h 

Resistência à compressão - NBR 7215 

(ABNT, 1996) 

Idade 

(dias) 

1 22,9 MPa ≥ 14 MPa 

3 36,8 MPa ≥ 24 MPa 

7 39,5 MPa ≥ 34 MPa 

Granulometria a laser 

D10 4,91 µm - 

D50 15,70 µm - 

D90 37,90 µm - 

Perda ao fogo 1,49 % 4,5 % 

Nota 1: Os limites utilizados neste trabalho foram os limites estabelecidos pela NBR 5733 (ABNT, 1991). 

Porém, vale ressaltar que esta norma foi substituída pela NBR 16697 (ABNT, 2018). 

Nota 2: Data de fabricação do cimento: setembro/2018. 

Na Figura 49 é apresentada a curva granulométrica do CPV ARI RS utilizado 

nesse estudo. Este ensaio foi realizado por granulometria a laser, utilizando um 

granulômetro Malvern Mastersizer 3000E com Hydro EV, disponível no Laboratório de 

Materiais de Construção da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). De 

acordo com a Tabela 17, observa-se que o D50 é 15,70 m. 

 

Figura 49 Curva granulométrica do CPV ARI 
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3.1.2 Fíler de RCD 

A adição mineral utilizada foi todo material fino de RCD de argamassa passante 

na malha de abertura de 75 µm. Esse resíduo foi proveniente da britagem do resíduo de 

argamassa de várias obras de demolição e de pontos de descarte clandestino em Feira de 

Santana/BA. 

Todo resíduo foi primeiramente beneficiado por Figueirêdo Filho (2011) antes 

da sua utilização. Por se tratar de um RCD misto, o resíduo foi submetido a uma análise 

gravimétrica, para separação das fases inertes (concreto, argamassa, material cerâmico, 

pedras naturais, entre outros), e retirada das impurezas (FIGUEIRÊDO FILHO, 2011). 

A fase argamassa, que foi utilizada nessa pesquisa, foi separada e submetida à 

britagem utilizando um britador de mandíbulas da marca PRINCEMAQ®, linha C M-

170, modelo 2015C e posteriormente submetida ao peneiramento manual para obtenção 

dos agregados graúdo e miúdo. Desta forma, Figueirêdo Filho (2011) obteve o agregado 

miúdo em que todo material foi passante na peneira de 4,8mm e o agregado graúdo em 

que todo material foi passante na peneira de 25mm e retido na peneira de 4,8mm. 

Para a obtenção do fíler de RCD, deste estudo, todo o material obtido por 

Figueirêdo Filho (2011) passante na peneira de 4,8mm foi submetida novamente a um 

novo peneiramento manual. Inicialmente esse material foi peneirado na peneira de 150 

µm (Figura 50 a) e em seguida foi peneirado na malha de 75 m (Figura 50 b), sendo 

utilizado neste estudo, todo material passante na malha de abertura de 75 µm. 

  
(a) (b) 

Figura 50 Obtenção do fíler de RCD: (a) peneiramento manual para obtenção da fração menor que 

150 µm (100 Mesh); (b) peneiramento manual para obtenção da fração menor que 75 m (200 Mesh) 
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Na Tabela 18 são apresentadas as propriedades físicas que caracterizam o fíler 

de RCD. O índice de finura foi realizado conforme os procedimentos da norma NBR 

11579 (ABNT, 2013), porém foi necessário utilizar a peneira de malha 45µm, já que o 

fíler de RCD foi obtido através do peneiramento na malha de 75 m. 

Tabela 18  Propriedades físicas do fíler de RCD 

Propriedades avaliadas – Método de ensaio Resultados 

Massa específica - NBR NM 23 (ABNT, 2001) 2,46 g/cm³ 

Resíduo < 45 µm 33,7 % 

Granulometria a laser 

D10 3,86 µm 

D50 24,00 µm 

D90 54,90 µm 

 

Na Figura 51 é apresentada a curva granulométrica do fíler de RCD e do CPV 

ARI RS utilizados nesse estudo. A curva de composição granulométrica do fíler de 

RCD também foi obtida utilizando um granulômetro Malvern Mastersizer 3000E com 

Hydro EV disponível no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. Observa-se que o fíler de RCD possui uma granulometria 

mais grossa, sendo D50 (24,00 m) cerca de 53 % superior a do CPV ARI utilizado 

nesse estudo. As curvas da Figura 51 mostram que abaixo de cerca de 3 m o fíler de 

RCD apresenta uma quantidade de material com dimensão mais fina que o CPV ARI 

RS. Tal resultado foi evidenciado na Tabela 18, pelos valores de D10, que para o fíler é 

de 3,86 m, valor cerca de 21 % menor que o D10 do CPV ARI, que é de 4,91 m. 

 

Figura 51 Curvas granulométricas do fíler de RCD e do cimento CPV ARI RS 
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Na Tabela 19 é apresentada a composição química do fíler de RCD. O ensaio foi 

realizado no Laboratório de Catálise e Materiais da UFBA, utilizando um espectrômetro 

de fluorescência de raios-X por dispersão de energia Shimadzu EDX720, operando com 

fonte de ródio. As amostras na forma de pó foram acondicionadas em porta-amostras de 

polipropileno, fornecidos pelo fabricante. As análises foram realizadas no modo semi-

quantitativo.  

Tabela 19  Composição química em óxidos do fíler de RCD 

Composto SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO SO3 K2O ZrO2 Outros PF 

Teor (%) 47,5 19,5 9,4 3,4 2,4 1,8 0,8 0,5 0,5 0,2 14,0 

Nota: PF – perda ao fogo. 

Analisando dos resultados obtidos na determinação da composição química, 

observa-se que os principais compostos presentes no fíler de RCD são o dióxido de 

silício (47,5 %), óxido de cálcio (19,5 %) e óxido de alumínio (9,4 %). Ferreira et al. 

(2019) afirmam que a presença de cálcio, silício e o enxofre são relacionados aos 

materiais que constituem a fase argamassa, e o alumínio e o ferro possivelmente estão 

associados à presença de materiais cerâmicos. 

3.1.3 Agregado miúdo 

Para a produção do CAA-R foram utilizados dois tipos de agregados miúdos 

naturais: uma areia fina quartzosa (AF), de deposição eólica, oriunda da cidade de 

Alagoinhas-Ba, e uma areia média quartzosa (AM), de rio, oriunda do Rio Paraguaçu 

(Santo Estevão-Ba). 

Na Tabela 20 está apresentada a caracterização dos agregados miúdos utilizados, 

realizada no Laboratório de Materiais de Construção da UEFS, de acordo com os 

métodos normatizados e avaliados conforme os requisitos da norma de especificação 

NBR 7211 (ABNT, 2009). 

Ao estabelecer a proporção do agregado miúdo, de acordo com a metodologia 

descrita no item 2.2.1.3 e demonstrado no item 3.2.2, definiu-se a utilização de 20 % de 

AF e 40 % de AM. A curva de composição granulométrica dos agregados miúdos 

utilizados nesse trabalho está apresentada na Figura 52. 
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Tabela 20  Resultados da caracterização dos agregados miúdos usados nesse estudo 

Propriedades Avaliadas - Métodos de Ensaio AF AM NBR 7211 (ABNT, 

2009) Abertura da peneira (mm) %RI %RA %RI %RA 

4,8 0 0 0 0 - 

2,4 0 0 0 0 - 

1,2 1 1 21 21 - 

0,6 3 4 48 69 - 

0,3 48 52 28 97 - 

0,15 41 93 2 99 - 

Menor que 0,15 7 100 1 100 - 

Dimensão máxima característica (mm) - NBR 

NM 248 (ABNT, 2003) 
0,6 2,4 - 

Módulo de finura - NBR NM 248 (ABNT, 

2003) 
1,50 2,86 

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 - 

S.S.S 2,62 2,57 - 

Seco 2,63 2,61 - 

Absorção de água (%) - NBR NM 30 (ABNT, 

2001) 
0,7 0,8 - 

Massa unitária - NBR NM 45 (ABNT, 2006) 1,48 1,42 - 

Inchamento - NBR 6467 (ABNT, 

2006) 

CImédio 1,30 1,24 - 

UC (%) 1,5 2,5 - 

Material Pulverulento - NBR NM 46 (ABNT, 

2003) 
1,1 0,6 

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 que a 

solução padrão 

Nota: AF – agregado miúdo natural fino; AM – agregado miúdo natural médio; S.S.S – saturado 

superfície seca; CImédio – coeficiente de inchamento médio; UC – umidade crítica. 

 

 

Figura 52 Curva granulométrica dos agregados miúdos naturais 
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3.1.4 Agregado graúdo 

Como agregado graúdo foram utilizadas duas britas de origem granítica, com 

dimensão máxima característica de 9,5 mm (AGN1) e 19 mm (AGN2) provenientes do 

município de Conceição do Jacuípe-Ba. Para utilização, os agregados foram lavados, 

para retirada do material pulverulento ou qualquer impureza que os mesmos pudessem 

conter, e, posteriormente, colocados ao ar livre para secar. 

Assim como para o agregado miúdo, foi estabelecida a proporção do agregado 

graúdo, de acordo com a metodologia descrita no item 2.2.1.3 e demonstrado no item 

3.2.2. Definiu-se a utilização de 8 % de AGN1 e 32 % de AGN2. A curva de 

composição granulométrica dos agregados graúdos utilizados neste trabalho está 

apresentada na Figura 53. 

 

Figura 53 Curva granulométrica dos agregados graúdos naturais 
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Tabela 21  Resultados da caracterização dos agregados graúdos 

Propriedades Avaliadas - Métodos de Ensaio AGN2 AGN1 NBR 7211 

(ABNT, 2009) Abertura da peneira (mm) %RI %RA %RI %RA 

25,0 0 0 0 0 

- 

19,0 0 0 0 0 

12,5 28 28 0 0 

9,5 46 74 2 2 

6,3 22 97 35 37 

4,8 2 99 34 71 

Fundo 1 100 29 100 

Dimensão máxima característica (mm) 

NM 248 (ABNT, 2003) 
19,0 9,5 - 

Módulo de finura – NBR NM 248 (ABNT, 2003) 6,68 4,28 - 

Massa específica (kg/dm³) 

NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Aparente 2,79 2,68 - 

S.S.S. 2,77 2,70 - 

Seco 2,76 2,73 - 

Massa unitária (kg/dm³) – NBR 7251 (ABNT, 1982) 1,50 1,40 - 

Absorção de água (%) - NBR NM 53 (ABNT, 2003d) 0,4 0,8 - 

Abrasão Los Angeles (%) – NBR NM 51 (ABNT, 

2001d) 
39,4 18,5 ≤ 50 

Material pulverulento (%) - NBR NM 46 (ABNT, 

2003b) 
0,2 0,7 < 1 

Nota: AGN2 – agregado graúdo natural Dmáx.19,0 mm; AGN1 – agregado graúdo natural Dmáx.9,5 mm; RI – 

retida individual; RA – retida acumulada; S.S.S. – saturado superfície seca. 

 

3.1.5 Aditivo superplastificante 

Para a produção do CAA-R foi utilizado um aditivo superplastificante de terceira 

geração à base de policarboxilato, pois este apresenta um melhor desempenho que os 

demais aditivos para a produção de CAA, conforme descrito no item 2.1.4. 

O aditivo superplastificante (SP) utilizado neste trabalho foi o MasterGlenium® 

SCC 160, do fabricante BASF, recomendado para concretos autoadensáveis. Esse 

aditivo possui massa específica de 1,07 g/cm³ e 42 % de teor de sólidos, conforme 

informações do fabricante. A dosagem do aditivo superplastificante (SP) recomendada é 

de 0,2 a 1,2 % em relação à massa de aglomerante. 

3.1.6 Água 

A água utilizada foi proveniente da rede de abastecimento da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. 
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3.2 DOSAGEM DO CAA-R 

O método de dosagem adotado nessa pesquisa foi o proposto por Gomes (2002), 

conforme descrito no item 2.4.1, realizado em duas fases: otimização da pasta e 

otimização do esqueleto granular. 

3.2.1 Otimização da pasta 

Para a otimização da pasta as etapas de estudo estão esquematizadas na Figura 

54. Conforme sugerido por Gomes (2002), por se tratar de misturas contendo fíler, a 

relação a/c inicial adotada foi de 0,35. 

 

Figura 54 Fluxograma da fase de otimização da pasta para obtenção do CAA 
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de fíler de RCD (Figura 56), com 10 % de fíler de RCD (Figura 57), com 15 % de fíler 

de RCD (Figura 58) e com 20 % de fíler de RCD (Figura 59). 

 

Figura 55 Ensaio de compatibilidade e ponto de saturação cimento/aditivo para mistura com teor 

de 0% de fíler de RCD 

 

Figura 56 Ensaio de ponto de saturação cimento/aditivo para mistura com teor de 5% de fíler de 

RCD 
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sp/c definido pelo ponto de saturação não há melhoria nas características do material, 

podendo inclusive ocorrer segregação. 

 

Figura 57 Ensaio de ponto de saturação cimento/aditivo para mistura com teor de 10% de fíler de 

RCD 

 

Figura 58 Ensaio de ponto de saturação cimento/aditivo para mistura com teor de 15% de fíler de 

RCD 
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Figura 59 Ensaio de ponto de saturação cimento/aditivo para mistura com teor de 20% de fíler de 

RCD 
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(a) 

  
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

  
(e) 

Figura 60 Aspecto das pastas durante o teste com o mini-slump: (a) pasta contendo 0 % fíler de 

RCD; (b) pasta contendo 5 % fíler de RCD; (c) pasta contendo 10 % fíler de RCD; (d) pasta contendo 15 

% fíler de RCD; (e) pasta contendo 20 % fíler de RCD 
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Tabela 22  Resultados do teste com o mini-slump das pastas estudadas 

Teor de fíler de RCD Espalhamento (mm) T115 (s) 

0 % 135 1,38 

5 % 165 0,59 

10 % 150 0,72 

15 % 150 0,35 

20 % 130 0,68 

 

Uma vez definida a relação a/c e encontrado o ponto de saturação do SP tem-se a 

composição das pastas para diferentes misturas dos CAAs. Para a produção do concreto 

autoadensável é necessário, posteriormente, definir o esqueleto granular, cuja a 

descrição é feita no item a seguir. 

3.2.2 Otimização do esqueleto granular 

Para a otimização do esqueleto granular as etapas estão esquematizadas 

conforme Figura 61. Gomes (2002) cita que normalmente a dimensão máxima do 

agregado deve ser menor ou igual a 20 mm, de maneira que a mistura de CAA obtenha 

elevada fluidez e não tenha problema de segregação. A dimensão máxima dos 

agregados definidos para essa pesquisa, conforme descrito no Item 3.1.3 e no Item 

3.1.4, foram de 0,6 e 2,4 mm para os agregados miúdos e 9,5 e 19 mm para os 

agregados graúdos. 

 

Figura 61 Fluxograma da fase de otimização do esqueleto granular para obtenção do CAA 
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maior dimensão máxima misturado com o agregado de menor dimensão máxima, sem 

compactação, segundo explicitado no Item 2.4.1.3 (Figura 62). 

 

Figura 62 Obtenção da relação areia/agregado 

Na Figura 63 verifica-se que para a mistura 1, o menor índice de vazios foi igual 

a 42,75 % para a proporção de 80 % de AGN2 (Dmax = 19 mm) e 20 % de AGN1 

(Dmax = 9,5 mm). Para a mistura 2, conforme mostra a Figura 61, o menor índice de 

vazios foi igual a 33,07 % para a proporção de 50 % da mistura 1 e 50 % de AM. Na 

Figura 62 é mostrado o menor índice de vazios referente a mistura 3, que foi de 31,33 % 

para proporção de 80 % da mistura 2 e 20 % de AF. 

 

Figura 63 Determinação do teor de AGN1 para a mistura 1 (AGN2 +AGN1) 
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Figura 64 Determinação do teor de AM para a mistura 2 (AGN2 + AGN1 + AM) 

 

Figura 65 Determinação do teor de AF para a mistura 3 (AGN2 + AGN1 + AM + AF) 
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Figura 66 Proporção do material seco do esqueleto granular 

3.2.3 Composição do CAA 

Nos ensaios para definição das etapas de otimização da pasta e do esqueleto 

granular foram encontrados os resultados conforme apresentado na Figura 64. Estes 

valores foram tomados como base para a produção inicial do CAA-R. 

 

Figura 67 Resultados obtidos da fase otimização da pasta e do esqueleto granular 

Mistura 1

80 % AGN2

20 % AGN1

Mistura 2

40 % AGN2

10 % AGN1

50 % AM

Mistura 3

32 % AGN2

8 % AGN1

40 % AM

20 % AF

Fabricação CAA-R

Otimização da pasta Otimização do esqueleto granular

Relação a/c inicial 0,35

Índice de vazios 31,33 %

Composição da pasta Esqueleto granular de agregados

Volume inicial da pasta 31,33 %

Teor de finos: RCD 

(f/c)

Teor ótimo de 

superplastificante 

(sp/c) 

0 % 0,61 %

5 % 0,70 %

10 % 0,62 %

15 % 0,63 %

20 % 0,54 % 

Agregados

Dimensão 

máx. 

característica 

Relação dos 

materiais 

secos

AGN2 19,0 mm 32 %

AGN1 9,5 mm 8 %

AM 2,4 mm 40 %

AF 0,6 mm 20 %

Massa unitária da mistura dos agregados

1,84 kg/dm³



115 

 

 

Para a fabricação do CAA-R, foram utilizados os seguintes critérios:  

 limite de volume de pasta em no máximo 40 %, conforme orienta Gomes 

(2002); 

 no que se refere a fluidez, a classe do espalhamento adotada foi a SF2, ou 

seja, o resultado do ensaio de espalhamento encontrado deve estar entre 

660 mm a 750 mm (NBR 15823-1, ABNT, 2017). A classe SF2 tem o 

espalhamento adequado para a maioria das aplicações, além de ser um 

parâmetro para o qual é mais fácil a obtenção do controle da resistência à 

segregação;  

 em relação a habilidade passante, as misturas também atenderam aos 

limites definidos pela NBR 15823-3 (ABNT, 2017), na qual a diferença 

entre o espalhamento obtido com e sem a utilização do anel J (PJ) foi de 

no mínimo 0 até 25 mm (PJ1) e acima de 25 mm até no máximo 50 mm 

(PJ2). 

A produção do CAA-R teve início com a mistura de referência (0 % de fíler de 

RCD) considerando: o volume de pasta inicial de 31,33 %, 68,67 % de agregados, 0,61 

% de SP e relação a/c 0,35.  

Para o presente trabalho, a mistura dos concretos foi executada da seguinte 

maneira: 

a) todos os agregados e a água necessária para saturar os agregados (tomou-se 

como base a taxa de absorção, conforme preconiza o método de Gomes, 2002) foram 

misturados durante 30 segundos; 

b) adicionou-se o cimento e misturou-se durante 60 segundos; 

c) a betoneira foi desligada durante 30 segundos para a limpeza das paredes; 

d) adicionou-se a água que corresponde a relação a/c total menos 0,02 e 

misturou-se durante 60 segundos; 

e) a betoneira foi novamente paralisada durante 40 segundos para a limpeza das 

paredes; 

f) misturou-se o material por mais 30 segundos; 
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g) adicionou-se o superplastificante e o restante da água (correspondente a uma 

relação a/c 0,02) misturando durante 300 segundos, sempre movimentando a betoneira 

de maneira que se garantisse a homogeneidade da mistura. 

Essa primeira mistura não atendeu as propriedades de autoadensabilidade no 

estado fresco (Figura 68 a), não atendendo a fluidez mínima de 550 mm exigida pela 

NBR 15823-1 (ABNT, 2017). Dessa forma, foi observado a necessidade de aumento do 

volume de pasta, da relação a/c e do teor de superplastificante. 

  
(a) (b) 

 5  

(c) (d) 

Figura 68 Comportamento do CAA-R de referência (0% teor de RCD) no ensaio de espalhamento 

durante o ajuste do traço: (a) Volume de pasta 31,33 %; a/c 0,35 e SP 0,61 %; (b) Volume de pasta 36 %; 

a/c 0,40 e SP 0,61 %; (c) Volume de pasta 36 %; a/c 0,44 e SP 0,73 %; (d) Volume de pasta 37 %; a/c 

0,42 e SP 0,70 % 

Posteriormente, foi realizada outra mistura de referência alterando o volume de 

pasta para 36 %, relação a/c para 0,40 e 0,61 % de SP. Essa mistura obteve um 

espalhamento de 675 mm, atendendo assim ao que trata do ensaio de espalhamento, 

porém, a diferença entre o espalhamento obtido com e sem a utilização do anel J (PJ) 

não atendeu ao limite mínimo que preconiza a NBR 15823-3 (ABNT, 2017) (Figura 68 

b). Assim, foi produzida uma terceira mistura, na qual foi mantido o volume de pasta 
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em 36 % e alterado a relação a/c para 0,44 e 0,73 % de SP, ultrapassando a fluidez 

máxima de 850 mm exigida pela NBR 15823-1 (ABNT, 2017) (Figura 68 c). Depois foi 

produzido o CAA de referência alterando o volume de pasta para 37 %, a relação a/c 

para 0,42 e 0,70 % de SP (Figura 68 d). Seguindo essa metodologia foram sendo feitas 

alterações no volume de pasta, relação a/a e teor de SP até encontrar a mistura de 

referência que atendesse aos critérios estabelecidos, conforme resultados apresentados 

na Tabela 23. 

Tabela 23  Resultados individuais de espalhamento, T500, IEV e anel J para determinação do 

volume de pasta, relação a/c e teor de SP das misturas de CAA-R 

Nº Mistura 

Teor de 

pasta 

(%) 

a/a 

Teor 

de SP 

(%) 

Espalhamento 

(mm) T500 

(s) 
IEV 

Anel J (mm) 
Atendido 

Ø1 Ø2 SF Ø1 Ø2 JF PJ 

01 REF 31,33 0,35 0,61 - - - - 0 - - - - Não 

02 REF 36,00 0,40 0,61 696 656 675 2,50 1 581 524 555 120 Não 

03 REF 36,00 0,44 0,73 - - - 0,53 0 - - - - Não 

04 REF 37,00 0,42 0,70 731 725 730 0,81 0 678 665 670 60 Não 

05 REF 37,00 0,40 0,61 713 679 695 1,55 1 630 615 625 70 Não 

06 REF 38,00 0,41 0,70 466 470 470 - 0 - - - - Não 

07 REF 37,00 0,45 0,75 - - - - 3 - - - - Não 

08 REF 37,00 0,42 0,70 782 803 795 0,57 0 797 728 765 30 Não 

09 REF 37,00 0,42 0,67 789 787 790 0,73 0 750 705 730 60 Não 

10 REF 37,00 0,42 0,62 752 745 750 0,40 0 749 729 740 10 Não 

11 5%RCD 37,00 0,42 0,62 747 734 740 0,45 0 715 743 730 10 Sim 

12 10%RCD 37,00 0,42 0,62 780 721 750 0,92 0 723 706 715 35 Sim 

13 15%RCD 37,00 0,42 0,62 724 687 705 1,38 0 713 698 705 0 Sim 

14 20%RCD 37,00 0,42 0,62 701 677 690 1,83 0 684 654 670 20 Sim 

Nota: a/a – relação água/aglomerante; Ø1 – primeiro diâmetro de espalhamento; Ø2 – segundo diâmetro 

de espalhamento; SF – média aritmética de Ø1 e Ø2 obtidas no ensaio de determinação do espalhamento; 

JF – média aritmética de Ø1 e Ø2 obtidas no ensaio de espalhamento com o anel J; PJ – Diferença entre o 

diâmetro médio de espalhamento obtido com e sem a utilização do anel J. 

 

Uma vez definido o volume de pasta, o teor de superplastificante e a relação a/a 

do CAA-R de referência, que atendesse as condições impostas, iniciou-se o estudo dos 

concretos contendo 5 %, 10 %, 15 % e 20 % de fíler de RCD. A produção começou com 

o volume de pasta, teor de superplastificante e a relação a/c encontrados no CAA-R de 

referência e as misturas com fíler deveriam atender aos mesmos critérios utilizados para 

a sua definição, no que se refere ao volume de pasta, fluidez e habilidade passante. 
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Os resultados encontrados no estudo de dosagem experimental estão 

apresentados na Figura 69. Observa-se que as composições de CAA-R, considerando 

todos os teores de fíler de RCD avaliados, foram equivalentes ao encontrado para o 

CAA-R de referência (0 % de fíler de RCD), no que se refere ao teor de 

superplastificante, 0,62 %, e a relação a/c 0,42. Porém, observa-se que houve um 

acréscimo em volume de pasta de 1,72 %, 3,32 %, 4,81 % e 6, 21% para as misturas 

com teor de fíler de RCD de 5 %, 10 %, 15 % e 20 %, respectivamente, quando 

comparado com o volume de pasta utilizado no CAA de referência. 

 

Figura 69 Resultados obtidos após ajustes para a produção do CAA-R 

Dessa forma, os traços para a produção do CAA-R foram definidos após os 

ajustes no volume de pasta, relação a/a e teor de SP. Na Tabela 24 estão apresentados os 

Produção CAA-R

Otimização da pasta Otimização do esqueleto granular

Relação a/a 0,42

Índice de vazios 31,33 %

Composição da pasta Esqueleto granular de agregados

Agregados

Dimensão 

máx. 

característica 

Relação dos 

materiais 

secos

AGN2 19,0mm 32 %

AGN1 9,5mm 8 %

AM 2,4mm 40 %

AF 0,6mm 20 %

Massa unitária da mistura dos agregados

1,84 kg/dm³

Teor de Superplastificante (sp/c) 0,62 %

Teores do fíler de RCD (f/c) 

0 %, 5 %, 10 %, 15 % e 20 %

CAA-R

Mistura Volume de pasta

REF 36,91 %

5%RCD 37,54 %

10%RCD 38,13 %

15%RCD 38,68 %

20%RCD 39,20 %
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traços unitários, em massa e em volume, e o consumo de materiais para a produção de 1 

m³ de CAA-R. 

Tabela 24  Traço unitário, em massa e em volume, e consumo de materiais para a produção de 1 m³ 

de CAA-R 

Dosagem Mistura a/a C 
Fíler 

RCD 
AF AM AGN1 AGN2 Água %SP 

Traço em massa REF 0,42 1,00 0,00 0,67 1,34 0,27 1,14 - 0,62 

Consumo (kg) REF 0,42 493 0 332 659 135 563 205 3,05 

Traço em 

volume 
REF 1,27 1,00 0,00 0,78 1,57 0,31 1,25 - - 

Consumo (l) REF 1,27 161 0 126 252 50 202 205 - 

           

Traço em massa 5%RCD 0,42 0,95 0,05 0,66 1,31 0,27 1,12 - 0,62 

Consumo (kg) 5%RCD 0,42 475 24 329 652 134 558 208 3,09 

Traço em 

volume 
5%RCD 1,26 0,94 0,06 0,76 1,52 0,30 1,21 - - 

Consumo (l) 5%RCD 1,26 155 10 125 250 50 200 208 - 

           

Traço em massa 10%RCD 0,42 0,91 0,09 0,65 1,28 0,26 1,10 - 0,62 

Consumo (kg) 10%RCD 0,42 458 46 325 646 133 552 210 3,13 

Traço em 

volume 
10%RCD 1,25 0,89 0,11 0,73 1,47 0,29 1,18 - - 

Consumo (l) 10%RCD 1,25 150 19 124 247 49 198 210 - 

           

Traço em massa 15%RCD 0,42 0,87 0,13 0,63 1,26 0,26 1,07 - 0,62 

Consumo (kg) 15%RCD 0,42 443 66 323 640 131 547 212 3,16 

Traço em 

volume 
15%RCD 1,23 0,84 0,16 0,71 1,43 0,29 1,14 - - 

Consumo (l) 15%RCD 1,23 145 27 123 245 49 196 212 - 

           

Traço em massa 20%RCD 0,42 0,83 0,17 0,62 1,23 0,25 1,06 - 0,62 

Consumo (kg) 20%RCD 0,42 429 86 320 635 130 543 214 3,19 

Traço em 

volume 
20%RCD 1,22 0,80 0,20 0,70 1,39 0,28 1,11 - - 

Consumo (l) 20%RCD 1,22 140 35 122 243 49 195 214 -- 

Nota: REF – referência; a/a- Relação água/aglomerante; C- Cimento; AF- Areia fina; AM- Areia média; 

AGN1- Brita 9,5 mm; AGN2- Brita 19,00 mm. 

 

É importante salientar que ainda que a relação a/a se mantenha constante, há um 

acréscimo do consumo da água com o aumento do teor de fíler de RCD. Isso ocorre 

devido ao cálculo do volume da pasta levar em consideração a densidade do fíler para 

substituição ao cimento, aumentando assim a quantidade total de aglomerante utilizado 

na mistura com o aumento do teor de fíler de RCD e tendo como consequência o 

aumento do consumo de água de maneira que se mantenha a relação água/aglomerante. 
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3.3 PROPRIEDADES AVALIADAS 

3.3.1 CAA no estado fresco 

Para determinação do volume de pasta, o concreto desse estudo tem que atender 

as propriedades de autoadensabilidade no estado fresco: habilidade de preenchimento, 

capacidade de passagem entre armaduras e estabilidade ou ausência de segregação. No 

que se refere a avaliação da fluidez, o espalhamento foi medido até alcançar valor 

menor ou igual a 550 mm, pois este é o limite inferior apresentado na norma NBR 

15823-2 (ABNT, 2017) para que um concreto seja considerado autoadensável. Também 

foi determinada a massa específica do concreto no estado fresco. Os ensaios que foram 

realizados nas misturas de CAA-R no estado fresco estão listados no Quadro 4. 

Quadro 4 Propriedades no estado fresco que serão verificadas no CAA 

Propriedade avaliada Tipo de ensaio Método de ensaio 

Fluidez Espalhamento NBR 15823 – 2 (ABNT, 2017) 

Viscosidade Tempo de escoamento t500 NBR 15823 – 2 (ABNT, 2017) 

Resistência à segregação Índice de estabilidade visual (IEV) NBR 15823 – 2 (ABNT, 2017) 

Habilidade passante Método do anel J NBR 15823 – 3 (ABNT, 2017) 

Resistência à segregação Método da coluna e da peneira NBR 15823 – 6 (ABNT, 2017) 

Massa específica Método gravimétrico NBR 9833 (ABNT, 2009) 

3.3.2 CAA no estado endurecido 

As misturas de CAA também foram avaliadas no estado endurecido, 

considerando as propriedades e os métodos de ensaio listados no Quadro 5. 

Quadro 5 Propriedades no estado endurecido que serão verificadas no CAA 

Propriedade avaliada Idade (dias) Método de ensaio 

Resistência à compressão 7 - 28 NBR 5739 (ABNT, 2007) 

Resistência à tração por compressão diametral 7 - 28 NBR 7222 (ABNT, 2011) 

Absorção de água, índice de vazios e massa específica 28 NBR 9778 (ABNT, 2015) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 PROPRIEDADES DO CAA-R NO ESTADO FRESCO 

Para avaliação do CAA-R no estado fresco, conforme descrito no item 3.3.1, 

foram verificadas as propriedades de fluidez, viscosidade, habilidade passante e 

resistência à segregação. Além disso, também foi determinado determinada a massa 

específica em todas as misturas de CAA-R no estado fresco. 

É importante ressaltar que para este esse trabalho, como exposto na Figura 66 do 

item 3.2.3, todas as misturas produzidas tiveram o mesmo teor de SP (0,62 %) e a 

mesma relação a/a (0,42), o que auxilia na comparação dos resultados. 

4.1.1 Fluidez ou habilidade de preenchimento do CAA-R 

A Figura 70 apresenta os resultados de espalhamento obtidos para as misturas de 

CAA-R, com diferentes teores de fíler, no instante de tempo 0 (zero) minutos após a 

mistura. Observando os resultados apresentados, é possível verificar que as misturas 

5%RCD e 10%RCD obtiveram espalhamento compatível com a mistura de referência. 

Para as misturas 15%RCD e 20%RCD houve reduções no espalhamento, de 6 % e 8 %, 

respectivamente, quando comparadas à mistura de referência. Percebe-se que a adição 

do fíler de RCD, no que se trata do instante zero, não impactou no espalhamento dos 

concretos, pois todas as misturas atenderam a classe de espalhamento SF 2, podendo 

estes concretos serem aplicados na maioria das estruturas como paredes, pilares, vigas e 

lajes (NBR 15823-2, ABNT, 2017). 
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Figura 70  Resultado dos ensaios de espalhamento dos CAA-R no instante 0 (zero) min após a 

mistura 

Verificando os resultados da Figura 71, nota-se que há um decréscimo do 

espalhamento no decorrer do tempo (ver resultados individuais na Tabela 33, do 

Apêndice 1). Observa-se que para o instante 15 min, as misturas contendo fíler de RCD 

obtiveram menores perdas quando comparados a mistura de referência. No instante 15 

min as menores perdas de espalhamento em relação ao instante inicial (zero) foram 

apresentadas para as misturas 5%RCD (9 % de perda) e 10%RCD (19 % de perda). As 

demais misturas perderam em torno de 23 % do seu espalhamento quando comparado 

aos seus respectivos espalhamentos iniciais no instante 0 min. 

 

Figura 71 Resultados da perda de espalhamento relativo no tempo sobre o espalhamento no 

instante 0 (zero) minutos 
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No instante 30 min., a maior perda de espalhamento foi apresentada pela mistura 

10%RCD, que diminuiu 37 % do espalhamento inicial, seguida das misturas REF, 

20%RCD, 15%RCD e 5%RCD, que apresentaram redução de 34 %, 33 %, 30% e 26 %, 

respectivamente, quando comparado com o espalhamento das suas misturas no instante 

0 min. Somente aos 45 min. a mistura 5%RCD, teve o seu espalhamento menor que 500 

mm. 

Observa-se ainda na Figura 71, que a perda de espalhamento com o tempo para 

as misturas 5%RCD e 10%RCD, aos 15 min., apresentaram um melhor comportamento 

quando comparado a mistura REF. Até 15 min. as misturas 15%RCD e 20%RCD teve 

perda de espalhamento com o tempo foi compatível com a mistura REF. É possível 

perceber também que a mistura com a menor perda de espalhamento com o tempo foi a 

mistura 5%RCD. 

A literatura aponta que o CAA-R apresenta uma tendência de diminuição do 

espalhamento com o aumento do teor de RCD, quando utilizados em forma de 

agregado, e que esse decréscimo se intensifica com o tempo (PERIUS, 2009; CARRO-

LOPEZ et al., 2015; KEBAÏLI et al., 2015; TANG et al., 2016; GONZÁLEZ-

TABOADA et al., 2017b; SILVA; DE BRITO; DHIR, 2018). Esse comportamento é 

justificado devido alta taxa de absorção dos agregados reciclados (TANG et al., 2016). 

No entanto, ainda que o fíler de RCD tenha uma elevada demanda de água devido a sua 

textura rugosa e áspera (FERREIRA et al., 2019), o fíler usado nesse estudo apresenta 

também uma menor superfície específica quando comparado ao cimento utilizado. Tais 

fatores, até o teor de 10 % de fíler de RCD, não influenciaram tão negativamente a 

fluidez, quando o fíler foi usado em substituição ao cimento (Figura 70). Da mesma 

forma que no decorrer do tempo o efeito da absorção de água não sobrepôs o efeito da 

reação química do cimento, até porque o aumento do teor de fíler de RCD faz reduzir o 

volume de cimento nas misturas, como se observa na Tabela 24. Possivelmente por este 

motivo as misturas contendo fíler de RCD tiveram menor perda de espalhamento com o 

tempo até o instante 15 min. Acima de 10 % de fíler de RCD, no decorrer do tempo, 

observa-se que o efeito da absorção de água desse material é compatível com o efeito da 

reação química do cimento. 
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4.1.2 Viscosidade 

Analisando os resultados do ensaio t500, que mede a viscosidade plástica 

aparente das misturas, apresentados na Figura 72, é possível verificar que todas as 

misturas ficaram abaixo do período de 2 segundos, se enquadrando na classe VS 1, para 

a qual o CAA é adequado para elementos estruturais com alta taxa de armadura (NBR 

15823-2, ABNT, 2017). Nota-se também um aumento da viscosidade plástica aparente 

com o aumento do teor de RCD. O menor aumento no tempo do ensaio t500 foi de 12,5 

% para a mistura 5%RCD, seguida de 130 %, 245 % e 347,5 % para as misturas 

10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, respectivamente, quando comparadas a mistura REF. 

 

Figura 72 Resultado dos ensaios T500 dos CAA-R no instante 0 minutos 

Analisando a Figura 73 (ver resultados individuais na Tabela 33, do Apêndice 

1), percebe-se um aumento de viscosidade plástica aparente com o decorrer do tempo. 

Verifica-se também que o aumento da viscosidade é maior com o aumento do teor de 

fíler de RCD na mistura. Este comportamento também foi observado nos estudos de 

Carro-Lopez et al. (2015), Tang et al. (2016) e González-Taboada et al. (2017b). Perius 

(2009) percebeu que o fíler de RCD foi eficiente como agente de viscosidade, 

aumentando a viscosidade da matriz cimentícia. Nos estudos de Felekoglu (2007), que 

utilizou fíler calcário em suas misturas de CAA, foi observado também um aumento da 

viscosidade com o aumento do teor de fíler calcário. A perda de viscosidade aparente 

com o decorrer do tempo para mistura de 15%RCD e 20%RCD, até 15 minutos, são 

similares entre si. No entanto, após 15 minutos, a mistura 20%RCD apresenta um 

comportamento diferente da mistura 15%RCD, não alcançando um espalhamento maior 
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que 500 mm, desta maneira, não foi possível medir o tempo do escoamento para essa 

mistura no tempo de ensaio considerado.  

 

Figura 73 Perda de viscosidade plástica aparente relativa com o tempo 

Nesse trabalho, também foi observado que o decréscimo da fluidez, medido por 

meio do ensaio de espalhamento, é menor que o acréscimo de viscosidade plástica 

aparente, medido pelo ensaio t500 no instante 0 (zero) minutos. Enquanto no ensaio de 

espalhamento as misturas 5%RCD e 10%RCD permanecem iguais a mistura REF, e as 

misturas 15%RCD e 20%RCD apresentam um decréscimo de apenas 6 % e 8 % com 

relação a mistura REF, quando observa-se a viscosidade plástica aparente nota-se que 

há um acréscimo de 13 %, 130 %, 245 % e 358 % para as misturas 5%RCD, 10%RCD, 

15%RCD e 20%RCD, respectivamente, com relação a mistura REF. Conforme 

apresentado no item 2.3.2, as misturas com elevados valores de espalhamento não 

apresentam relação entre os métodos dependentes do tempo (t500, funil V, caixa L), 

nem com métodos de diferença de fluxo (anel J), relação de bloqueio (caixa L) e 

segregação (KHAYAT; MITCHELL, 2008). 

4.1.3 Habilidade passante 

Os resultados de espalhamento no ensaio do anel J estão apresentados na Figura 

74. Observa-se que todos os CAA-R ficaram abaixo do limite máximo de 50 mm 

exigido por norma, ou seja, todos os CAA-R produzidos tem a capacidade de fluir sem 

causar bloqueios ou perder a uniformidade (NBR 15823-3, ABNT, 2017). 
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Figura 74 Resultados dos ensaios de habilidade passante por meio de anel J 

As misturas de CAA-R produzidas foram classificadas como PJ1, 

correspondendo a CAAs adequados para execução de elementos estruturais com 

espaçamento de armadura de 60 a 80 mm, exceto a mistura 10%RCD, que foi 

classificada como PJ2, que são adequadas para execução de elementos estruturais com 

espaçamento de armadura de 80 a 100 mm (NBR 15823-3, ABNT, 2017). 

No ensaio realizado pelo método do anel J, quando realizados em AR, Carro-

López et al. (2015) observaram que o aumento do teor de RCD diminui a habilidade 

passante. Diferentemente, Manzi, Mazzotti e Bignozzi (2017) não perceberam relação 

entre a habilidade passante e o teor de RCD, fato este que também foi observado no 

presente estudo, pois não há uma clara tendência relacionada a habilidade passante com 

o aumento do teor de fíler de RCD. Isto fica evidenciado a partir dos resultados das 

misturas 10%RCD e 20%RCD, que tiveram uma diferença de espalhamento no ensaio 

do anel J maior que a diferença das misturas REF e 5%RCD. A mistura 15%RCD não 

apresentou diferença no espalhamento e este resultado foi menor que a diferença obtida 

para as misturas REF e 5%RCD. González-Taboada et al. (2017b) afirmam que os 

resultados obtidos pelo ensaio do anel J não se correlacionam com os resultados de 

outros parâmetros empíricos. 
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4.1.4 Resistência à segregação 

Os ensaios utilizados para avaliação da resistência à segregação foram realizados 

por meio do índice de estabilidade visual – IEV, de acordo com a NBR 15823-2 

(ABNT, 2017) e pelo método da peneira, conforme a NBR 15823-6 (ABNT, 2017). 

Durante a observação visual no ensaio de espalhamento, foi possível verificar 

que todos os CAA-R produzidos apresentaram uma distribuição homogênea da mistura. 

Desta maneira, os CAAs foram classificados com base no índice de estabilidade visual, 

como IEV 0, ou seja, CAAs que não apresentam evidências de segregação ou exsudação 

na mistura (NBR 15823-2, ABNT, 2017), conforme pode ser observado na Figura 75a a 

75e. 

No que se refere a avaliação da resistência à segregação por meio do ensaio da 

peneira (Figura 76), observou-se que todas as misturas de CAA-R foram classificadas 

como TP2, já que o material retido na peneira foi menor ou igual a 15 %. Segundo a 

EFNARC (2002), valores entre 5 e 15 % da taxa de segregação, são valores satisfatórios 

para a resistência à segregação. Assim como para a habilidade passante, também não foi 

encontrado nesse estudo uma clara tendência relacionada a taxa de segregação com a 

variação do teor de fíler de RCD. 

Verifica-se que a mistura 5%RCD obteve a mesma taxa de segregação da 

mistura REF e as demais misturas obtiveram uma redução de 3, 1 e 7 unidades 

percentuais nos resultados para as misturas 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, 

respectivamente, quando comparado a taxa de segregação da mistura REF. 

 

 

 

 

 



128 

 

 

   
(a) 

   
(b) 

   
(c) 

   
(d) 

   
(e) 

Figura 75 Análise do IEV dos CAA-R: (a) Mistura REF; (b) Mistura 5%RCD; (c) Mistura 

10%RCD; (d) Mistura 15%RCD; (e) Mistura 20%RCD 
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Figura 76 Resultados dos ensaios de resistência à segregação por meio do método da peneira 

Khayat e De Schutter (2014), Tang et al. (2016) e Gonzaález-Taboada et al. 

(2017b) também perceberam que a grande maioria das misturas de diferentes tipos de 

CAA apresentaram taxa de segregação abaixo de 15 %. Segundo Perius (2009), a 

presença do fíler de RCD tem uma influência positiva no combate à segregação, quando 

comparada com o fíler calcário. Segundo hipótese levantada pelo autor, o fíler de RCD, 

ainda que possua grãos de maior diâmetro que o fíler calcário, possui uma maior 

irregularidade na forma de suas partículas, além da maior porosidade do material, 

auxiliando assim na redução da possibilidade de segregação da mistura. 

4.1.5 Massa específica 

A Figura 74 apresenta os resultados do ensaio de massa específica do concreto 

no estado fresco das misturas de CAA-R estudadas. Observa-se que há um decréscimo 

na massa específica do concreto no estado fresco com o aumento do teor de RCD. A 

redução é de 0,84 %, 1,37 %, 2,43 %, e 3,17 %, para as misturas 5%RCD, 10%RCD, 

15%RCD e 20%RCD, respectivamente, em comparação com a mistura de referência. 

Esse resultado era esperado, já que a massa específica do fíler de RCD (2,46 g/cm³) é 

inferior a do cimento (3,06 g/cm³) e o aumento do teor de fíler de RCD na mistura 

diminuiria a massa específica do CAA-R. 
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Figura 77 Resultados de massa específica para as misturas de concreto avaliadas 

4.2 PROPRIEDADES DO CAA-R NO ESTADO ENDURECIDO 

Para avaliação do CAA-R no estado endurecido, conforme descrito no item 

3.3.2, foram determinadas a resistência à compressão e resistência à tração, aos 7 e 28 

dias, e a absorção de água, índice de vazios e massa específica, aos 28 dias, cujos 

resultados são apresentados a seguir. 

4.2.1 Resistência à compressão axial 

A Tabela 25 apresenta os resultados médios de resistência à compressão axial, 

aos 7 e 28 dias, bem como o desvio padrão e o coeficiente de variação dos CAAs 

estudados. Os resultados individuais para este ensaio são apresentados na Tabela 34, do 

Apêndice 2. 

Tabela 25  Resultados médios de resistência à compressão axial, aos 7 e 28 dias, desvio padrão e 

coeficiente de variação dos CAA-R estudados 

Mistura 
fc7±Sd (CV) 

MPa±MPa (%) 

fc28±Sd (CV) 

MPa±MPa (%) 
fc7/fc28 fc7/fc7(REF) fc28/fc28(REF) 

REF 51,1±2,0 (3,9) 56,4±1,9 (3,4) 0,91 1,00 1,00 

5%RCD 42,9±1,3 (3,1) 56,3±2,0 (3,6) 0,76 0,84 1,00 

10%RCD 42,4±1,1 (2,7) 54,9±1,0 (1,8) 0,77 0,83 0,97 

15%RCD 42,4±1,4 (3,3) 53,9±1,8 (3,3) 0,79 0,83 0,95 

20%RCD 42,0±1,8 (4,2) 54,4±0,9 (1,6) 0,77 0,82 0,96 

Nota: fc7 - Resistência à compressão axial, aos 7 dias; fc28 - Resistência à compressão axial, aos 28 dias; 

fc28(REF) - Resistência à compressão axial do CAA-R de referência, aos 28 dias; Sd - Desvio padrão; CV – 

Coeficiente de variação. 
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Com base nos resultados apresentados, observa-se que as resistências alcançadas 

aos 7 dias correspondem a aproximadamente 91 %, 76 %, 77 %, 79 % e 77 % da 

resistência à compressão aos 28 dias para as misturas REF, 5%RCD, 10%RCD, 

15%RCD e 20%RCD, respectivamente. Ou seja, o concreto de referência apresentou o 

maior ganho de resistência inicial. Este comportamento se deve a influência do tipo de 

cimento utilizado no estudo, CPV-ARI, que promove altas resistências iniciais. Além 

disso, de um modo geral, a literatura aponta que os CAAs apresentam maiores ganhos 

de resistência à compressão em idades iniciais, como 3 e 7 dias (PANDA; BAL, 2013; 

VINKAY KUMAR; ANANTHANA; BALAJIB, 2017). 

As misturas de CAA-R apresentaram menores ganhos até 7 dias, uma vez que se 

faz a substituição do cimento pelo fíler que é um material inerte. Assim, a reatividade 

inicial nessas misturas é menor que na mistura de referência. Aos 7 dias, as misturas 

contendo o fíler de RCD apresentaram uma redução nos resultados de resistência 

quando comparado à resistência média à compressão da mistura de referência (REF) de 

cerca de 16 % para mistura 5%RCD, 17 % para as misturas 10%RCD e 15%RCD e 18 

% para a mistura 20%RCD. Além disso, é importante ressaltar que não houve grande 

variação dos resultados médios de resistência à compressão entre as misturas contendo 

fíler de RCD. 

Aos 28 dias, o uso do fíler de RCD promoveu um incremento de resistência à 

compressão, e os resultados são mais próximos dos resultados de resistência média à 

compressão do concreto de referência. Para as misturas REF e 5%RCD as resistências 

médias à compressão foram iguais. Para as demais misturas houve uma redução de 

cerca de 2,7 %, 4,4 % e 3,6 % para as misturas de 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, 

respectivamente, quando comparadas a mistura REF. É possível perceber um maior 

ganho de resistência à compressão com o tempo de cura, para as misturas contendo fíler 

de RCD (aproximadamente 30 %) quando comparada a mistura REF (10 %). 

Para confirmar influência dos efeitos das variáveis estudadas sobre os resultados 

de resistência à compressão axial foi realizada a análise estatística dos resultados por 

meio da análise de variância (ANOVA), com a utilização do software Statistica. As 

variáveis verificadas sobre a resistência foram: teor de fíler de RCD (0 - 5 - 10 - 15 - 20 

%) e idade (7 - 28 dias). O resultado da ANOVA é mostrado na Tabela 26. 

Os resultados da ANOVA mostram que todas as variáveis estudadas, bem como 

a interação entre a teor e a idade têm efeito significativo sobre a resistência à 
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compressão axial das misturas de CAA. A idade foi apontada como o principal fator de 

influência na variação da resistência média à compressão do CAA-R, pois apresentou o 

maior valor de Fcalculado (368,68). Este fato possivelmente se deve ao grande crescimento 

da resistência média à compressão axial dos 7 para os 28 dias observado nas misturas 

com fíler de RCD (Tabela 25). 

Tabela 26  Análise de variância do efeito do teor de fíler de RCD e idade sobre resistência à 

compressão axial dos CAA-R estudados 

Fator GDL MQ FC F0,05 Sg 

Teor 4 33,42 13,56 2,87 S 

Idade 1 908,63 368,68 4,35 S 

Teor-Idade 4 16,05 6,51 2,87 S 

Erro 20 2,46    

Nota: GDL - Graus de liberdade; MQ - Média quadrada; Fc - Valor calculado de F; F0,05 - Valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; Sg- Significância, S - Significativo; NS- Não 

significativo. 

 

Como mostrado na Figura 78, e fazendo-se uma análise por comparação 

múltipla de médias, utilizando o teste de Tukey, observou-se que, aos 7 dias existe 

diferença significativa entre a resistência média à compressão para a mistura REF e as 

demais misturas que utilizam algum teor de fíler de RCD. No entanto, entre os 

resultados médios de resistência das misturas que contém fíler de RCD essa diferença 

não foi observada. Aos 28 dias constatou-se que, para todas as misturas avaliadas, não 

há diferença entre as resistências médias à compressão. 

 

Figura 78 Influência das variáveis estudadas na resistência média à compressão axial dos CAA-R, 

aos 7 e 28 dias 
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O comportamento de maiores resistências à compressão com o aumento da idade 

de cura também foi observado por Silva, Lange e Delvasto (2019). Neste estudo o 

cimento foi substituído parcialmente por resíduo de alvenaria proveniente de construção 

e demolição. Os autores perceberam que o resíduo de alvenaria afetou a resistência à 

compressão nos primeiros dias de cura, reduzindo-a conforme o nível de substituição foi 

aumentando. Esse comportamento foi justificado pelo aumento da relação 

água/cimento, pois quando o cimento foi substituído pelo resíduo, não houve alteração 

da relação água/aglomerante, resultando assim numa menor resistência à compressão. A 

baixa reatividade do resíduo de alvenaria também afetou a resistência à compressão, 

pois à medida que o cimento é substituído em maiores quantidades há uma menor 

formação de produtos de hidratação. Esses argumentos também podem explicar o 

comportamento dos CAA-R nas primeiras idades do presente estudo. 

Uma hipótese para a resistência média à compressão das misturas produzidas no 

presente estudo não apresentarem diferenças aos 28 dias, se deve ao fato das partículas 

do fíler de RCD terem agido como enchimento, auxiliando no efeito empacotamento e 

possivelmente atuarem como pontos de nucleação dos cristais de CH (hidróxido de 

cálcio) (SANTOS, 2018; FELEKOGLU, 2007). Outra hipótese pode estar relacionada à 

possível presença de cimento (hidratado e não hidratado) nos finos de RCD, que podem 

aumentar a quantidade total de cimento da mistura, podendo desta forma, compensar o 

cimento substituído, conforme também foi identificado por Katz (2003) em seu estudo 

com agregado miúdo de RCD. 

4.2.2 Resistência à tração por compressão diametral 

Os resultados médios de resistência à tração por compressão diametral, aos 7 e 

28 dias, bem como o desvio padrão e o coeficiente de variação dos CAA estudados 

estão apresentados na Tabela 27. Na Tabela 35 do Apêndice 3 estão apresentados os 

resultados individuais para esse ensaio. 

Com base nos resultados apresentados (Tabela 27), observa-se que a resistência 

média à tração por compressão diametral diminuiu com a inserção do fíler de RCD, 

tanto aos 7 quanto aos 28 dias. As misturas estudadas não apresentaram um padrão de 

comportamento com relação ao aumento ou diminuição da resistência em função do teor 

de fíler de RCD. Aos 7 dias, observa-se que as resistências médias à tração das misturas 

estudadas alcançaram cerca de 97 %, 94 %, 76 %, 98 % e 90 % das suas resistências à 
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tração, aos 28 dias, para as misturas REF, 5%RCD, 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, 

respectivamente. 

Tabela 27  Resultados médios de resistência à tração por compressão diametral, aos 7 e 28 dias, 

desvio padrão e coeficiente de variação dos CAA-R estudados 

Mistura 
ft7±Sd (CV) 

MPa±MPa (%) 

ft28±Sd (CV) 

MPa±MPa (%) 
ft28/ft7 ft7/ft7(REF) ft28/ft28(REF) ft28/fc28 

REF 4,12±0,2 (6,0) 4,25±0,1 (1,9) 1,03 1,00 1,00 0,08 

5%RCD 3,15±0,1 (2,8) 3,35±0,2 (5,6) 1,07 0,76 0,79 0,06 

10%RCD 3,00±0,1 (4,2) 3,93±0,2 (5,4) 1,31 0,73 0,93 0,07 

15%RCD 3,59±0,2 (5,1) 3,65±0,2 (5,3) 1,02 0,87 0,86 0,07 

20%RCD 3,53±0,1 (2,4) 3,93±0,2 (4,1) 1,11 0,86 0,93 0,07 

Nota: ft7 - Resistência à tração por compressão diametral, aos 7 dias; ft28 - Resistência à tração por 

compressão diametral, aos 28 dias; ft28(REF) - Resistência à tração por compressão diametral do CAA-R de 

referência, aos 28 dias; fc28 - Resistência à compressão axial, aos 28 dias; Sd - Desvio padrão; CV – 

Coeficiente de variação. 

 

Aos 7 e 28 dias, o CAA-REF apresentou os maiores resultados de resistência 

média à tração. Para 7 dias, as resistências médias à tração dos CAAs contendo o fíler 

de RCD foram menores que o CAA(REF) em cerca de 24 %, 27 %, 13 % e 14 % para 

as misturas 5%RCD, 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, respectivamente. 

Aos 28 dias, as misturas 10%RCD e 20%RCD apresentaram a mesma 

resistência média à tração. A menor resistência média à tração foi observada para a 

mistura 5%RCD, que apresentou uma redução de cerca de 21 % em relação a resistência 

média à tração da mistura REF. As misturas 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD 

apresentaram reduções de cerca de 7,5, 14,1 e 7,5 %, respectivamente, em comparação 

com a resistência média à tração da mistura REF. Os maiores ganhos de resistência 

média à tração no tempo foram observados para as misturas 10%RCD (31 %) e 

20%RCD (11%). 

Santos, Silva e De Brito (2019) também perceberam nas revisões dos estudos 

que tratam de CAA com RCD, que há uma diminuição do valor das resistências médias 

à tração com a incorporação desse material. Silva, Lange e Delvasto (2019) notaram 

que, aos 28 dias de cura, as misturas que continham fíler de resíduo de alvenaria 

apresentaram uma redução nas resistências médias à tração de 1,5 a 15,3 % quando 

comparadas a mistura de referência. Os autores justificam este comportamento devido a 

lentidão da reação pozolânica do resíduo. No entanto, após 360 dias os autores 

perceberam um aumento da resistência média à tração em comparação com a mistura de 

referência até o teor de substituição de 37,5 % de fíler de resíduo de alvenaria. 
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Observa-se que a relação entre a resistência à tração e a resistência à 

compressão, aos 28 dias, para todas as misturas, foram menores que 10 %. Como neste 

estudo as misturas são para CAA-R de alta resistência, esse comportamento já era 

esperado. Ainda que exista uma relação entre a resistência à tração e a resistência à 

compressão, quanto mais elevada for a resistência à compressão do concreto, menor 

será essa relação (MEHTA; MONTEIRO, 2014; NEVILLE, 2016; AKINPELU et al., 

2017). 

Amorim (2016), que utilizou AMR e AGR de bloco de concreto estrutural em 

seus estudos de CAA-R, obteve uma relação entre a resistência à tração e a resistência à 

compressão, aos 28 dias, acima de 10 % para concretos de até aproximadamente 17 

MPa de resistência à compressão. Campos (2017) empregou AMR e AGR de RCD 

misto, em seus estudos de CAA-R alcançou uma relação entre a resistência à tração e a 

resistência à compressão, aos 28 dias, variando entre 9,31 e 12,94 % para ambos os 

métodos de dosagem para CAA de resistência à compressão de variando de 26,30 a 

50,55 MPa. 

Fiol et al. (2018) produziram CAA-R utilizando AGR de estruturas pré-

moldadas e obteve uma relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão, 

aos 28 dias, variando de 6,9 %, para concretos com resistência à compressão de 72,81 

MPa, até 10,5 % para concretos com resistência à compressão de 49,09 MPa. Manzi, 

Mazzotti e Bignozzi (2017) utilizou AGR de concreto nas misturas de CAA-R e obteve 

uma relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão, aos 28 dias, 

variando de 5,0 % para concretos com resistência à compressão de 50,3 MPa até 7,6 %, 

para concretos com resistência à compressão de 43,8 MPa. De uma maneira geral, é 

observado nos estudos apresentados que a relação entre a resistência à tração e a 

resistência à compressão para CAAR diminui com o aumento da resistência à 

compressão, como já citado por Mehta e Monteiro (2014) e Neville (2016). Nenhum 

dos autores citados avaliaram essa relação. 

A análise de variância (ANOVA) também foi realizada para verificar se havia 

efeito significativo da substituição parcial do cimento pelo fíler de RCD e idade sobre 

os resultados de resistência média à tração por compressão diametral. As variáveis 

verificadas sobre a resistência à tração foram: teor de fíler de RCD (0 - 5 - 10 - 15 - 20 

%) e idade (7 - 28 dias). O resultado da ANOVA é mostrado na Tabela 28. 
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Tabela 28  Análise de variância do efeito do teor de fíler de RCD e idade sobre resistência à tração 

por compressão diametral, aos 7 e 28 dias, dos CAA-R estudados 

Fator GDL MQ FC F0,05 Sg 

Teor 4 0,7339 26,70 2,87 S 

Idade 1 0,8850 32,19 4,35 S 

Teor-Idade 4 0,1837 6,68 2,87 S 

Erro 20 0,0275    

Nota: GDL - Graus de liberdade; MQ - Média quadrada; Fc - Valor calculado de F; F0,05 - Valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; Sg- Significância, S - Significativo; NS- Não 

significativo. 

 

Por meio da análise de variância, constatou-se que todas as variáveis estudadas 

têm efeito significativo sobre a resistência à tração por compressão diametral das 

misturas estudadas. A idade foi o fator de influência mais relevante sobre os resultados, 

pois apresentou o maior valor do Fcalculado (32,19). 

Os resultados também foram submetidos a uma comparação múltipla de médias, 

usando o teste de Tukey, que avalia se existe diferença ou não, significativas entre as 

médias dos resultados, e observou-se que: 

 aos 7 dias (como fica evidenciado na Figura 79), há diferença 

significativa entre os resultados médios de resistência à tração da 

mistura REF com relação a todas as outras misturas que contém fíler de 

RCD. No entanto, o teste de Tukey mostrou que a mistura 5%RCD não 

apresentou diferença significativa entre os resultados médios de 

resistência à tração quando comparada as misturas 10%RCD, 15%RCD 

e 20%RCD. E, para as misturas 15%RCD e 20%RCD não houve 

diferença significativa entre si. 

 aos 28 dias, a mistura REF apresentou diferença significativa entre os 

resultados médios de resistência à tração com as médias das misturas 

5%RCD e 15%RCD. A mistura 5%RCD também apresentou diferença 

significativa com as misturas 10%RCD e 20%RCD, havendo 

crescimento de resistência para essas misturas. Porém, as misturas 

10%RCD e 20%RCD não apresentaram diferença significativa entre os 

resultados médios de resistência à tração com a mistura REF nem entre 

si, mostrando que esses resultados médios são semelhantes. Ou seja, que 

o uso de 10 e 20% de fíler de RCD em substituição ao cimento não 

promove queda da resistência à tração. 
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Figura 79 Influência das variáveis estudadas na resistência média à tração por compressão 

diametral dos CAA-R, aos 7 e 28 dias 

4.2.3 Absorção de água, índice de vazios e massa específica 

A Tabela 29 mostra os resultados médios de absorção de água, índice de vazios e 

massa específica, aos 28 dias, bem como o desvio padrão e o coeficiente de variação 

para os CAA-R estudados. Os valores individuais desse ensaio são apresentados na 

Tabela 35 do Apêndice 4. 

Tabela 29  Resultados da absorção de água, índice de vazios e massa específica, aos 28 dias, bem 

como o desvio padrão e o coeficiente de variação dos CAA-R estudados 

Mistura 
A±Sd (CV) 

%±% (%) 

IV±Sd (CV) 

%±% (%) 

Massa específica - g/cm³±g/cm³ (%) 

MEs±Sd (CV) MEsat±Sd (CV) MEreal±Sd 

(CV) 

REF 5,6±0,2 (3,1) 12,6±0,3 (2,5) 2,26±0,01 (0,6) 2,39±0,01 (0,4) 2,59±0,01 (0,2) 

5%RCD 5,9±0,3 (4,5) 13,3±0,5 (3,5) 2,24±0,02 (0,9) 2,38±0,02 (0,7) 2,59±0,01 (0,4) 

10%RCD 6,3±0,3 (4,0) 14,0±0,5 (3,4) 2,21±0,01 (0,6) 2,35±0,01 (0,3) 2,57±0,00 (0,1) 

15%RCD 6,9±0,2 (2,4) 14,9±0,3 (1,7) 2,17±0,02 (0,8) 2,32±0,01 (0,6) 2,55±0,01 (0,5) 

20%RCD 6,7±0,3 (4,1) 14,6±0,5 (3,4) 2,19±0,01 (0,7) 2,33±0,01 (0,4) 2,56±0,00 (0,2) 

Nota: A - Absorção de água por imersão; IV – índice de vazios; MEs – massa específica seca; MEsat – 

massa específica saturada; MEreal – massa específica real; Sd - desvio padrão; CV – coeficiente de 

variação. 

 

Observando-se a Figura 80 percebe-se que, de um modo geral, o valor da taxa de 

absorção de água e do índice de vazios tiveram comportamentos similares: aumentando 

com o aumento do teor de fíler de RCD até a mistura 15%RCD. Para a taxa de absorção 

houve um aumento de 5,4 %, 12,5 %, 23,2 % e 19,6 %, enquanto o índice de vazios 

apresentou um acréscimo de 5,6 %, 11,1 %, 18,2 % e 15,9 %, para as misturas de 
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5%RCD, 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, respectivamente, quando comparados a 

mistura REF. Observa-se que para a mistura 20%RCD há um pequeno decréscimo nos 

valores tanto da taxa de absorção de água quanto no índice de vazios quando comparado 

a mistura 15%RCD. 

 

Figura 80 Valores relativos: (a) Absorção; (b) Índice de vazios 

É importante observar que ainda que a relação água/aglomerante das misturas 

tenham se mantido constante, o consumo da água utilizada nas misturas aumentou com 

o aumento do teor de fíler de RCD (Item 3.2.3). O aumento do consumo de água 

juntamente com o aumento do teor de fíler pode também justificar o comportamento do 

aumento da absorção de água e índice de vazios. 

Os resultados de taxa de absorção e índice de vazios foram analisados 

estatisticamente (Tabela 30 e Tabela 31), por meio da análise de variância (ANOVA), 

na qual foi investigado o efeito da variável teor de fíler de RCD sobre essas 

propriedades. 

Tabela 30  Análise de variância do efeito do teor de fíler de RCD sobre a taxa de absorção de água, 

aos 28 dias, dos CAA-R estudados 

Fator GDL MQ FC F0,05 Sg 

Teor 4 0,8904 16,68 3,48 S 

Erro 10 0,0534    

Nota: GDL - Graus de liberdade; MQ - Média quadrada; Fc - Valor calculado de F; F0,05 - Valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; Sg- Significância, S - Significativo; NS- Não 

significativo. 
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Tabela 31  Análise de variância do efeito do teor de fíler de RCD sobre o índice de vazios, aos 28 

dias, dos CAA-R estudados 

Fator GDL MQ FC F0,05 Sg 

Teor 4 2,761 16,13 3,48 S 

Erro 10 0,171    

Nota: GDL - Graus de liberdade; MQ - Média quadrada; Fc - Valor calculado de F; F0,05 - Valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; Sg- Significância, S - Significativo; NS- Não 

significativo. 

 

Por meio da análise de variância dos resultados da taxa de absorção de água e do 

índice de vazios foi possível perceber que o teor de fíler de RCD foi significativo para 

essas propriedades. Observa-se que há uma pequena diferença tanto de taxa de absorção 

de água quanto do índice de vazios entre as misturas REF e 5%RCD e entre as misturas 

15%RCD e 20%RCD (Figura 81 a e b). Por isso, foi realizada uma análise de 

comparação múltipla de médias dos resultados, usando o teste de Tukey, e constatou-se 

que o comportamento tanto para taxa de absorção de água quanto para o índice de 

vazios é o mesmo: não há diferença dos resultados médios das misturas REF e 5%RCD 

entre si, e das misturas 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD entre si. 

  
(a) (b) 

Figura 81 Influência do teor de fíler de RCD nos CAA-R estudados, aos 28 dias, referentes aos 

ensaios: (a) Taxa de absorção de água; (b) Índice de vazios 

Com relação aos resultados de massa específica (Tabela 29), percebe-se que as 

misturas apresentam valores próximos. A mistura REF e a mistura 5%RCD obtiveram 

valor similares de massa específica. Houve um decréscimo de 0,7 %, 1,6 % e 1,1 % na 

massa específica real para as misturas de 10%RCD, 15%RCD e 20%RCD, 

respectivamente, em comparação com a mistura REF. 

O resultado da massa específica real também foi analisado estatisticamente 

(Tabela 32), por meio da análise de variância (ANOVA), e a variável investigada foi o 

teor de fíler de RCD. Os resultados mostram que o teor de fíler de RCD possui efeito 

significativo para essa propriedade. 
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Tabela 32  Análise de variância do efeito do teor de fíler de RCD sobre a massa específica real, aos 

28 dias, dos CAA-R estudados 

Fator GDL MQ FC F0,05 Sg 

Teor 4 0,00099 16,00 3,48 S 

Erro 10 0,00006    

Nota: GDL - Graus de liberdade; MQ - Média quadrada; Fc - Valor calculado de F; F0,05 - Valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; Sg- Significância, S - Significativo; NS- Não 

significativo. 

 

Uma análise da Figura 82, juntamente com uma análise de comparação múltipla 

de médias, usando o teste de Tukey, mostram que a substituição do cimento em até 10 

% por fíler de RCD não apresenta influência significativa sobre as médias de massa 

específica real. Além disso, que os resultados médios de massa específica da mistura 

20%RCD são estatisticamente equivalentes aos das misturas 10%RCD e 15%RCD. 

 

Figura 82 Influência do teor de fíler de RCD nos CAA-R estudados, aos 28 dias, referente ao 

ensaio de massa específica real 

 

Quando se trata de agregados de RCD no CAA, a literatura aponta que as taxas 

de absorção de água por imersão aumentam e a massa específica diminui com a inserção 

e aumento do teor de AR (SANTOS; SILVA; DE BRITO, 2019). Santos, Silva e De 

Brito (2019) atribuem este comportamento à maior porosidade, e consequentemente 

maior absorção de água, e menor massa específica do AR em relação aos agregados 

naturais. Essa característica do AR também pode ser atribuída ao fíler de RCD por ser 

um resíduo proveniente destes agregados. 
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O fíler de RCD também apresenta superfície porosa, com textura rugosa e áspera 

e formato irregular (FERREIRA et al., 2019) o que, assim como nos AR, aumenta a 

taxa de absorção de água e o índice de vazios, além de ter uma menor massa específica, 

quando comparado ao cimento. No entanto, observou-se que a massa específica real do 

CAA, no presente estudo, não mostrou diferença significativa para as misturas com até 

10 % de fíler de RCD. Além disso, houve apenas um pequeno decréscimo na massa 

específica das misturas com teores acima de 10 % de fíler de RCD. Isso pode estar 

relacionado com o aumento no volume de pasta com o aumento do teor de substituição 

do cimento por fíler de RCD, aliado a manutenção da relação a/c para todas as misturas 

estudadas. 

Silva, Lange e Delvasto (2019) também avaliaram a taxa de absorção de água, 

densidade e índice de vazios nas misturas de CAA com finos de resíduo de alvenaria 

proveniente dos resíduos de construção e demolição. No que se refere a absorção e 

índice de vazios, os autores perceberam que, aos 28 dias de cura, as misturas que 

continham o resíduo de alvenaria apresentaram um aumento significativo na absorção 

de água e poros permeáveis com o acréscimo do teor do resíduo. Para a absorção de 

água e o índice de vazios o aumento máximo foi de 35,7 % e 26 %, respectivamente.  

Para tempo de cura mais avançados (até 360 dias), Silva, Lange e Delvasto 

(2019) perceberam que a taxa de absorção de água e índice de vazios diminuem. Os 

autores atribuem esse comportamento ao processo de hidratação que ocorre nas misturas 

na presença de água, já que uma cura efetiva favorece a redução da permeabilidade do 

concreto ao longo do tempo. Além disso, os autores também citam a reação pozolânica 

do resíduo de alvenaria, que gera produtos que preenchem os poros do CAA, reduzindo 

a taxa de absorção de água e índice de vazios. No que se refere a massa específica, os 

autores notaram uma diminuição com a inserção do resíduo de alvenaria. Os autores 

atribuem este fato à menor densidade do resíduo de alvenaria comparado ao cimento 

Portland utilizado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÃO 

- Produção do CAA-R 

Foi possível observar na fase de otimização da pasta que as misturas se 

apresentaram estáveis e sem lâmina d’água nem tendência à segregação. 

Durante o processo de produção para obtenção do teor de pasta, %SP e a/c 

finais, observou-se a necessidade de mudança no processo de mistura, parando a 

betoneira para limpeza das paredes e aumentando o tempo de mistura em 180 segundos 

após a inserção do superplastificante, de maneira a garantir a homogeneidade da 

mistura. 

Foi necessário realizar ajustes nos parâmetros do método de dosagem do CAA 

utilizado nesse estudo. Gomes (2002) propõe uma relação a/c 0,35 para a produção de 

CAA com utilização de fíler. Porém, observou-se que usando esse a/c a mistura se 

apresentava com grãos pouco lubrificados, e desta forma, foi realizado o aumento da 

relação a/c até 0,40 mesmo para a mistura sem fíler. Como ainda foi observado a 

necessidade de maior fluidez na mistura, foi tomada a decisão de aumentar a relação a/c 

de modo a reduzir o consumo de cimento e de superplastificante. Dessa forma, a mistura 

de referência foi estabelecida com relação a/c 0,42 e 0,62 % de SP, sendo os mesmos 

parâmetros utilizados para as demais misturas com fíler de RCD. O mesmo ocorreu com 

o ajuste do volume de pasta. Desta maneira, para o concreto de referência, o volume 

ideal de pasta foi de aproximadamente 37 %. Com a inserção de fíler de RCD o volume 

ideal de pasta encontrado foi de aproximadamente 38 % para as misturas 5%RCD e 

10%RCD e 39 % para as misturas 15%RCD e 20%RCD. Observou-se que todas as 

misturas ficaram com volume de pasta abaixo do volume máximo de 40 % de pasta 

proposto no método de dosagem de Gomes (2002). 

Após a obtenção de todos os traços produzidos, observou-se que a substituição 

de cimento por fíler de RCD gerou uma economia no consumo de cimento. A redução 

de consumo de cimento foi de até 13 % para a mistura 20%RCD. 

- Fluidez do CAA-R 

Todas as misturas do CAA-R atenderam ao limite de fluidez, medidas pelo 

ensaio de espalhamento, para a mesma relação a/c 0,42 e teor de SP de 0,62 %. 
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Observou-se que até o teor de 10 % de fíler de RCD não houve diferença nos resultados 

do espalhamento e até 20 % de fíler de RCD observou-se um decréscimo de no máximo 

8 % do espalhamento quando comparado com a mistura de referência. 

A perda de fluidez, medida pelo ensaio de espalhamento, com o tempo para 

todas as misturas, foram menores que os limite mínimos estabelecidos pela NBR 

15823:2 (ABNT, 2017) após 30 minutos, exceto para a mistura 5%RCD, que atendeu ao 

mínimo estabelecido até aos 45 minutos após o início do ensaio. A mistura 5%RCD 

teve a menor perda de fluidez com o tempo comparada a todas as misturas, incluindo a 

mistura de referência. Demonstrando assim, ser este um teor ótimo que auxilia no 

controle da perda de fluidez com o decorrer do tempo.   

- Viscosidade aparente do CAA-R 

Todas as misturas do CAA-R tiveram uma baixa viscosidade plástica aparente 

medida pelo ensaio t500, pois apresentaram um rápido espalhamento em um período de 

curta duração (≤ 2 segundos). Esse comportamento diminui os efeitos negativos em 

relação à superfície de acabamento, no que se trata do ar aprisionado e no 

preenchimento dos cantos das formas, porém requer controle da exsudação e da 

segregação.  

O aumento de teor de fíler de RCD aumentou a viscosidade da mistura com o 

decorrer do tempo. As misturas com teores de 15 % e 20 % de fíler de RCD, até 15 

minutos, tiveram o aumento de viscosidade semelhantes. A mistura com teor de 20 % 

de fíler de RCD obteve o maior aumento de viscosidade, não chegando ao espalhamento 

mínimo de 500 mm aos 30 minutos. 

- Habilidade passante do CAA-R 

Na avaliação da habilidade passante medida pelo ensaio do anel J, todas as 

misturas produzidas tiveram a capacidade de fluir sem causar bloqueios ou perder a 

uniformidade. Para esta propriedade não foi possível observar nenhuma relação da 

influência do teor de fíler de RCD. 

- Resistência à segregação do CAA-R 

Por meio de observação visual, foi definida a classe de índice de estabilidade 

visual das misturas. Todas as misturas foram classificadas como IEV0, pois não houve 

evidências de segregação ou exsudação, constatando assim homogeneidade das 
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misturas. Esse fato foi confirmado no resultado da avaliação da resistência à segregação 

por meio do ensaio da peneira, em que todas as misturas tiveram uma resistência à 

segregação satisfatória, podendo ser aplicadas em elementos estruturais complexos. Não 

foi possível observar uma inter-relação entre a resistência à segregação e os teores de 

fíler de RCD. 

- Massa específica do CAA-R no estado fresco  

O maior decréscimo da massa específica do concreto no estado fresco (3 %) foi 

observado para a mistura 20%RCD. Esse comportamento se deve a massa específica do 

fíler de RCD (2,46 g/cm³) que é inferior à do cimento (3,06 g/cm³) e o aumento do teor 

de fíler de RCD na mistura que diminuí a massa específica do CAA-R. 

- Resistência à compressão do CAA-R 

Para a resistência à compressão, observou-se que todas as variáveis estudadas 

(teor de fíler e idade) foram significativas sobre os resultados de resistência à 

compressão, sendo que a idade foi a principal influência na variação da resistência 

média à compressão do CAA-R. 

Aos 7 dias, as misturas contendo fíler de RCD obtiveram resistências médias à 

compressão similares entre si, e com redução máxima de 17,8 % para a mistura 

20%RCD em comparação com a mistura de referência.  

Aos 28 dias, foi constatado que as misturas contendo fíler de RCD tiveram 

maiores ganhos de resistência média à compressão com o tempo de cura. De modo 

geral, esse ganho foi de cerca de 30 % nas misturas de CAA-R, quando comparados a 

mistura de referência, que obteve um ganho de apenas 10 % na resistência, dos 7 para os 

28 dias. Além disso, as resistências médias à compressão de todas as misturas 

produzidas, aos 28 dias, foram semelhantes. Este fato foi ratificado, fazendo-se uma 

análise por comparação múltipla de médias dos resultados, utilizando o teste de Tukey, 

em que se confirmou que não existe diferença significativa entre a resistência média à 

compressão das misturas de referência e das misturas contendo até 20 % de fíler de 

RCD. Desta forma, no que tange à resistência à compressão, a utilização de 20 % de 

fíler de RCD é interessante, pois diminui o consumo de cimento, diminuindo assim o 

impacto ambiental que é causado pela fabricação do cimento e utilização do resíduo que 

seria descartado, além do fator econômico. 

- Resistência à tração do CAA-R 
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A análise de variância mostrou que tanto o teor de fíler de RCD quanto a idade 

apresentaram efeito significativo sobre os resultados de resistência à tração, sendo que a 

idade foi o fator de influência mais relevante. 

A mistura CAA-REF apresentou os maiores resultados de resistência à tração, 

tanto aos 7 quanto aos 28 dias. Não foi identificado um padrão de comportamento com 

relação ao aumento ou diminuição do teor de fíler de RCD, em substituição ao cimento, 

nas misturas de CAA estudadas. 

Aos 28 dias, a menor resistência média à tração foi observada para a mistura 

5%RCD que apresentou um resultado de resistência à tração 21,2 % menor que a 

mistura REF. A comparação múltipla de médias mostrou que a média dos resultados de 

resistência à tração da mistura de referência, aos 28 dias, não apresenta diferença 

significativa com as misturas com teores de 10 e 20 % de fíler de RCD. O maior ganho 

de resistência média à tração com o tempo de cura (7 para 28 dias) foi observado para o 

CAA-R com teores de 10% e 20% de fíler de RCD. Por se tratar de um CAA de alto 

desempenho a relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão, aos 28 

dias, para todas as misturas, foi menor que 10 %.  

- Absorção de água e índice de vazios do CAA-R 

A taxa de absorção de água e o índice de vazios tiveram comportamentos 

similares, aumentando com o aumento do teor de fíler de RCD até a mistura 15%RCD. 

A análise de variância mostrou que o teor de substituição do cimento por fíler de RCD 

apresentou efeito significativo tanto sobre os resultados de taxa de absorção de água e 

índice de vazios. Porém, na comparação múltipla de médias não houve diferença 

significativa entre as médias das misturas 5%RCD e REF, assim como entre as médias 

das misturas com os teores de 10 %, 15 % e 20 % de fíler de RCD entre si, para ambas 

as propriedades. 

- Massa específica do CAA-R no estado endurecido 

O aumento do teor de fíler de RCD nas misturas de CAA, apresentaram uma 

redução das massas específicas dessas misturas em comparação à mistura de referência 

(REF). A maior redução (1,6 %) foi observada para a mistura 15%RCD. Embora o teor 

de fíler de RCD tenha efeito significativo sobre a massa específica, após a análise por 

comparação múltipla de médias, foi possível constatar que não há diferença entre as 

médias das massas específicas das misturas REF, 5%RCD e 10%RCD. A pequena 
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redução observada nos resultados de massa específica se deve aos teores de substituição 

do fíler de RCD aliado ao aumento no volume de pasta com o aumento do teor de 

substituição. 

Com base nos resultados, constatou-se que todas as propriedades do concreto no 

estado fresco das misturas produzidas no presente estudo foram atendidas em qualquer 

nível de substituição sem alteração da relação a/c nem de teor de superplastificante. Foi 

possível constatar que a presença de fíler de RCD, em substituição ao cimento, melhora 

a resistência à segregação e teores de substituição de até 5 % de fíler de RCD diminui a 

perda da fluidez com o decorrer do tempo. 

No que se refere as propriedades no estado endurecido, pode-se observar que 

todas as misturas, aos 28 dias, tiveram resistências médias à compressão acima de 50 

MPa, sem perda de resistência com a inserção de até 20 % de fíler de RCD em 

substituição ao cimento. Com relação a resistência à tração, as misturas contendo fíler 

de RCD chegaram a resultados de até 92,5 % do valor da mistura de referência. Para a 

taxa de absorção de água e índice de vazios, parâmetros de durabilidade, as misturas 

contendo fíler de RCD apresentaram um aumento de cerca de 23 % e 18 %, 

respectivamente, com relação a mistura de referência. A massa específica só apresentou 

diferença a partir de 10 % de fíler de RCD em substituição ao cimento. 

No que se refere ao consumo de cimento, vale salientar que houve uma redução 

de até 13 %. Em se tratando de concreto autoadensável de alto desempenho, a redução 

do consumo de cimento sem interferência expressiva nas propriedades no estado fresco 

e no estado endurecido, em especial no que se refere a resistência à compressão é muito 

importante. 

Com base nos resultados encontrados, para os concretos autoadensáveis com 

fíler de RCD avaliados, do ponto de vista das propriedades mecânicas alcançadas, e 

considerando o atendimento aos parâmetros de autoadensabilidade adotados, conclui-se 

que é possível utilizar até 20 % de fíler de RCD em substituição ao cimento, mantidas 

as características dos materiais utilizados e as metodologias descritas. 

5.2 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o objetivo de expandir o conhecimento sobre o uso de fíler de RCD, sugere-se a 

realização alguns estudos adicionais: 
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 Avaliar o comportamento de diferentes origens de fíler de RCD, na produção de 

CAA-R utilizando a mesma metodologia desse estudo; 

 Produzir CAA-R com substituição parcial do cimento por fíler de RCD com 

outros métodos de dosagem; 

 Conhecer o comportamento do fíler de RCD em substituição parcial do cimento 

em concretos convencionais; 

 Avaliar a estabilidade dimensional e a durabilidade de CAA-R contendo fíler em 

RCD em substituição ao cimento Portland. 
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APÊNDICE 1 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE PERDA DE 

TRABALHABILIDADE 

Tabela 33  Resultados individuais de espalhamento e T500, no decorrer do tempo 

Mistura 
Tempo 

(min) 

T. 

Água 

(ºC) 

T. 

Cim. 

(ºC) 

Hora 

T. 

Amb. 

(ºC) 

UR 

(%) 

Temp. 

Conc. 

(ºC) 

Espalhamento (mm) 

ø1 ø2 SF 
T500 

(s) 

REF 

0 

25,5 25,5 

9:22 29,5 46 27,0 802 761 780 1,12 

15 9:39 29,9 47 27,0 595 582 590 1,59 

30 9:54 30,4 41 28,0 545 488 515 5,17 

5%RCD 

0 

26,0 25,3 

9:14 29,5 50 29,0 817 795 805 0,29 

15 9:29 30,4 42 28,0 765 695 730 0,55 

30 9:44 30,6 42 28,0 612 576 595 1,28 

45 9:59 30,6 43 28,0 448 433 440 - 

10%RCD 

0 

26,0 25,0 

9:11 28,9 51 29,0 789 818 805 0,3 

15 9:26 29,6 51 28,0 659 650 655 0,63 

30 9:41 29,9 48 28,0 509 508 510 2,63 

15%RCD 

0 

26,0 25,0 

9:10 29,5 46 28,0 774 737 755 0,29 

15 9:25 29,9 44 28,0 593 569 580 1,19 

30 9:40 30,8 41 28,0 520 525 525 2,97 

20%RCD 

0 

27,0 25,0 

9:18 29,0 46 28,0 743 728 735 0,73 

15 9:33 29,9 44 28,0 582 545 565 3,07 

30 9:48 30,0 43 28,0 508 469 490 - 

Nota: T. Água – temperatura da água antes da mistura; T. Cim. – temperatura do cimento antes da 

mistura; T. Amb. – temperatura ambiente; UR – umidade relativa do ambiente; Temp. Conc. – 

temperatura do concreto; Ø1 –primeiro diâmetro de espalhamento; Ø2 – segundo diâmetro de 

espalhamento; SF – média aritmética de Ø1 e Ø2 obtidas no ensaio de determinação do espalhamento; T500 

– intervalo de tempo entre o início e o final do escoamento do concreto até 500 mm. 

  



161 

 

 

APÊNDICE 2 – RESULTADOS DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

AXIAL DOS CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS RECICLADOS (CAA-R) 

Tabela 34  Resultados individuais de resistência à compressão axial, aos 7 e 28 dias, dos CAA-R 

estudados 

Mistura fc7 (MPa) fc28 (MPa) 
REF 52,6 52,0 48,9 46,7* 58,4 56,2 54,7 52,3* 

5%RCD 44,4 42,6 41,7 41,3* 57,6 57,2 54,0 53,7* 
10%RCD 43,3 42,8 41,2 38,3* 55,7 55,3 53,8 45,8* 
15%RCD 44,0 41,9 41,4 40,4* 55,8 53,3 52,4 51,7* 
20%RCD 44,0 41,2 40,8 38,9* 54,5 55,3 53,5 37,4* 

Nota: fc7 - Resistência à compressão axial, aos 7 dias; fc28 - Resistência à compressão axial, aos 28 dias; 

*Valores excluídos dos cálculos das médias para reduzir dispersão. 
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APÊNDICE 3 – RESULTADOS DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR 

COMPRESSÃO DIAMETRAL DOS CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS 

RECICLADOS (CAA-R) 

Tabela 35  Resultados individuais de resistência à tração por compressão diametral, aos 7 e 28 dias, 

dos CAA-R estudados 

Mistura ft7 (MPa) ft28 (MPa) 
REF 4,41 4,02 3,94 3,88* 4,31 4,28 4,15 3,89* 

5%RCD 3,24 3,12 3,07 2,77* 3,55 3,33 3,18 2,8* 
10%RCD 3,09 3,06 2,86 2,75* 4,10 3,99 3,69 3,66* 
15%RCD 3,74 3,64 3,39 3,25* 3,84 3,66 3,46 - 
20%RCD 3,62 3,53 3,45 3,33* 4,10 3,91 3,78 3,52* 

Nota: fc7 - Resistência à tração por compressão diametral, aos 7 dias; fc28 - Resistência à tração por 

compressão diametral, aos 28 dias; *Valores excluídos dos cálculos das médias para reduzir dispersão; - o 

ensaio foi perdido. 
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APÊNDICE 4 – RESULTADOS DO ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, ÍNDICE DE 

VAZIOS E MASSA ESPECÍFICA DOS CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS 

RECICLADOS (CAA-R) 

Tabela 36  Resultados individuais da absorção de água, índice de vazios e massa específica, aos 28 

dias, dos CAA-R estudados 

Mistura A (%) IV (%) 
Massa específica (g/cm³) 

MEs MEsat MEreal 

REF 
5,8 13,0 2,25 2,38 2,58 
5,4 12,4 2,27 2,39 2,59 
5,5 12,5 2,27 2,39 2,59 

5%RCD 
5,8 13,0 2,26 2,39 2,59 
6,2 13,8 2,22 2,36 2,58 
5,8 13,0 2,26 2,39 2,59 

10%RCD 
6,3 13,9 2,22 2,35 2,57 
6,6 14,6 2,19 2,34 2,57 
6,1 13,6 2,22 2,35 2,57 

15%RCD 
7,1 15,2 2,15 2,30 2,53 
6,8 14,8 2,18 2,32 2,55 
6,8 14,8 2,18 2,32 2,55 

20%RCD 
6,6 14,5 2,19 2,34 2,56 
7,0 15,2 2,17 2,32 2,56 
6,5 14,2 2,19 2,34 2,56 

Nota: A - Absorção de água por imersão; IV – índice de vazios; MEs – massa específica seca; MEsat – 

massa específica saturada; MEreal – massa específica real. 


