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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE 

AGREGADOS RECICLADOS DE RCC PRODUZIDOS NA USIBEN - JOÃO PESSOA - 

EM CONCRETO ESTRUTURAL APLICADO EM LAJES PRÉ-MOLDADAS 

 

 

RESUMO 

 

 

O cenário observado em algumas cidades do Brasil, principalmente, naquelas com índice 

demográfico em ascensão, mostra um quadro preocupante, devido à deficiência do 

saneamento urbano, retratado através dos efeitos nocivos, causados, sobretudo, pela ausência 

de tratamentos adequados para os resíduos sólidos. Nesse contexto, a região metropolitana da 

cidade de João Pessoa-PB, em crescente processo de urbanização e com elevado índice de 

geração de resíduos de construção civil (RCC), ilustra o grave problema de gestão desses 

resíduos, o que não tem correspondido às expectativas para reduzir os impactos ambientais 

decorrentes. A Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil (USIBEN), única 

em João Pessoa-PB, que recebe parte dos RCC gerados na cidade, enfrenta problema de baixo 

consumo de agregados reciclados no mercado local. Com o propósito de contribuir com a 

valorização e a ampliação do mercado para esse material, foi desenvolvida esta pesquisa, com 

o objetivo de avaliar o potencial de aproveitamento dos agregados reciclados de RCC da linha 

concretícia em concretos estruturais (fck =25 MPa) aplicados em lajes pré-moldadas, utilizadas 

frequentemente nas pequenas obras urbanas.  No programa experimental, procedeu-se à 

caracterização de três amostras aleatórias de agregados reciclados, coletados na USIBEN, 

bem como dos materiais naturais utilizados na pesquisa, com base nas normas aplicáveis ao 

concreto de cimento Portland. Um amplo estudo de dosagem dos concretos (referência e 

reciclados) foi realizado, contemplando, nos concretos reciclados, a substituição do agregado 

graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado em proporções de 25%, 50%, 75% e 100% em 

massa. Após identificar os concretos (referência e reciclados) que atenderam ao fck estipulado, 

realizaram-se experimentos para caracterizar suas propriedades físico-mecânicas, nos estados 

fresco e endurecido. Para avaliar o desempenho dos concretos aplicados na laje pré-moldada 

(protótipo 1,35 m x 3,0 m), foram comparados o concreto reciclado, com 75% de agregados 

reciclados (CeRec75), e o concreto referência (CeRef). Os resultados obtidos nos ensaios de 

flexão com as lajes produzidas, considerando-se os materiais utilizados nos experimentos, 

permitem afirmar que a laje produzida com o (CeRec75) atende às expectativas de resistência 

e de deformação inerentes ao elemento pré-moldado, o que sugere um grande potencial de 

aplicação dos concretos estruturais com agregados reciclados nas lajes pré-moldadas, que são 

usuais nas pequenas obras de construção e reforma das edificações, justamente os tipos de 

obra que, em média, na soma global, contribuem com maiores percentuais no total de RCC 

gerados nas cidades.  

 

Palavras-chave: Resíduo de construção civil, reciclagem, agregado reciclado, concreto 

estrutural e laje pré-moldada. 

 

 



 

 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE POTENTIAL USE OF RECYCLED CCW 

AGGREGATES PRODUCED IN USIBEN-JOÃO PESSOA-INSTRUCTURAL 

CONCRETE APPLIED TO PRECAST SLABS 

 

ABSTRACT 

 

 

The scenario observed in some cities in Brazil, especially among those with rising 

demographic indexes, shows a troublesome situation due to deficiency of urban sanitation. 

Several harmful effects have revealed by lack of appropriate treatments for solid waste. In this 

context, the metropolitan area of the city of João Pessoa, in the growing process of 

urbanization and high rate of generation of civil construction waste (CCW), illustrates the 

serious problem and lack of management of such waste, which has not corresponded to the 

expectations to reduce environmental impacts. The Usina de Beneficiamento de Resíduos de 

Construção Civil (USIBEN), unique in João Pessoa-PB, receives part of the CCW generated 

in the city and faces the problem of low consumption of recycled aggregates in the local 

market. With the aim to contribute to the enhancement and expansion of the market for this 

material, this research was carried out to evaluate the potential use of recycled CCW 

aggregates of concretisious line in structural concretes (fck=25 MPa) applied to precast slabs, 

frequently used in small urban works. It was preceded in the experimental program the 

characterization of three random samples of recycled aggregates collected in USIBEN and 

natural materials used in this research, based on the standards applicable to Portland cement 

concrete. A  large concrete mix proportion study (reference and recycled) was performed, 

encompassing the recycled concrete, the replacement of natural coarse aggregate by the 

recycled coarse aggregate in ratios of 25%, 50%, 75% and 100% by mass. After identifying 

the concretes (reference and recycled) that attended the fck stated, experiments were 

performed to characterize their physical and mechanical properties in cool and hardened states. 

To evaluate the performance of concrete applied to the precast slab (prototype 1.35m x 3.0 m), 

the recycled concrete with 75% recycled aggregate (CeRec75) was compared to the reference 

concrete (CeRef). The results obtained in the flexing tests with the slabs produced, consider 

the materials used in the experiments revealed that the slab produced with (CeRec75) meets 

the expectations of strength and deformation inherent precast element. This suggests a great 

potential for application of structural concretes with recycled aggregates in precast slabs, 

which are usual in small construction and reform of buildings, precisely the kinds of work that 

on average, in global sum, contributes to greater percentages in the total of CCW generated in 

cities. 

 

Keywords: civil construction waste (CCW), recycling, recycled aggregates, concrete and 

precast slab. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o saneamento como a atividade 

relacionada ao controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental e social.  No Brasil, os tais efeitos 

nocivos são mais evidentes no contexto da urbanização das cidades mais habitadas, onde a 

precariedade dos serviços de saneamento urbano é maior e se faz sentir os impactos negativos 

no meio ambiente e na qualidade de vida da população. A ausência de tratamento adequado 

aos resíduos sólidos urbanos é, especialmente, uma das causas de degradação ambiental 

nessas cidades, com várias consequências, entre as quais, destacam-se: 

 

 Assoreamento de rios e córregos; 

 Degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

 Obstrução dos sistemas de drenagem; 

 Proliferação de agentes transmissores de doenças; 

 Degradação da paisagem urbana, por ocupação de vias e logradouros públicos por 

resíduos.  

 

A solução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos e à limpeza urbana reveste-

se de um valor fundamental para a saúde pública, a conservação dos recursos naturais e a 

geração de energia. Coletar, transportar, tratar e dar o destino ambiental e sanitariamente 

adequado aos resíduos é, portanto, um trabalho relevante e tem sido considerado como um 

dos grandes desafios da administração pública em todo o mundo (CASSA et al, 2001). 

O setor da construção civil tem um papel singular na responsabilidade por parte dos 

impactos ambientais nas cidades e no seu entorno. A construção civil é reconhecida como 

uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, que se 

comporta como grande geradora de impactos ambientais, seja pelo alto consumo de recursos 

naturais, pela modificação da paisagem ou pela grande geração de resíduos, sendo a parcela 

predominante da massa total dos resíduos sólidos urbanos produzidos nas cidades 

(SINDUSCON, 2005). De acordo com John (2000), estima-se que o consumo desses recursos 

naturais varia entre 14% e 50% das jazidas minerais exploradas e que os resíduos de 

construção civil (RCC) representam de 13% a 67%, em massa, dos resíduos sólidos urbanos 

(cerca de duas a três vezes a massa de resíduos domiciliares), tanto no Brasil quanto no 
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exterior.  Portanto, para enfrentar, ao mesmo tempo, o problema do crescente consumo de 

recursos naturais e a grande geração de resíduos sólidos resultante do processo de construção 

nas cidades, é fundamental empregar os procedimentos de reciclagem dentro do próprio setor. 

Nesse sentido, nos últimos 10 anos, o Brasil tem avançado do ponto de vista das Políticas 

Públicas e das Normas Ambientais e Técnicas relacionadas à gestão do RCC. 

A Resolução nº 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil, 

disciplinando as ações necessárias para minimizar os impactos ambientais. Responsabiliza os 

geradores de resíduos da construção civil (RCC) e determina como prioridades as ações de 

não geração de resíduos, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.  

A região metropolitana de João Pessoa (1.000.000 hab.; IBGE, 2010), na Paraíba, 

enquadra-se nesse contexto da problemática do saneamento, pois, está em crescente processo 

de urbanização, com elevado índice de geração de resíduos de construção civil. Isso reforça a 

ideia de que é preciso criar medidas de controle, tanto de gerenciamento quanto de soluções 

adequadas em caráter permanente. Nesse sentido, a Lei Municipal nº 11.176, criada em 2007, 

instituiu o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e o Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com o objetivo de disciplinar a 

correta disposição, os fluxos e a destinação adequada dos RCC gerados no município de João 

Pessoa (723.515 hab.; IBGE, 2010). Estabeleceu também que os RCC designados como de 

classe “A”, pela legislação federal específica, fossem prioritariamente reutilizados ou 

reciclados, salvo se inviáveis essas operações, quando devem ser conduzidos a aterros 

apropriados. Regulamentou as condições para o uso preferencial do resíduo, na forma de 

agregado reciclado, em obras públicas de infraestrutura e de edificações. Destaca-se aqui que 

não há impedimento para o uso de agregados reciclados em outros tipos de obras. 

Para complementar esse conjunto de medidas, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

em outubro de 2007, inaugurou a Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil - 

USIBEN - com capacidade produtiva de 20 toneladas de agregados, por hora, e determinou 

que a Secretaria de Infraestrutura fosse parceira em adquirir o material reciclado nessa 

unidade para utilizar na execução de vias públicas locais, como material de sub-base, e em 

fabricação de blocos para a construção de habitações populares, entre outros.  

Verificou-se, entretanto, que o processo produtivo da USIBEN não dispunha de 

métodos de avaliação dos agregados, como exige a Norma Brasileira NBR 15116 (ABNT, 

2004), específica dos agregados reciclados de RCC, para serem utilizados em pavimentação e 

em artefatos de concreto sem função estrutural. Avaliações desse tipo podem acrescentar 
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parâmetros de qualidade aos agregados beneficiados, ajudar no monitoramento dos efeitos da 

variabilidade da composição do material e do próprio processo de reciclagem dos resíduos, 

nas propriedades dos agregados reciclados, proporcionar mais segurança aos futuros usuários 

e estímular o mercado consumidor do produto reciclado. 

Em João Pessoa, da mesma forma como ocorre em outras cidades, o mercado para os 

agregados reciclados de RCC é restrito. Esse fato indica uma situação preocupante para o 

futuro, considerando todo o investimento público realizado no processo de beneficiamento 

dos RCC implantado na USIBEN, o que coloca em evidência a necessidade urgente de se 

buscarem alternativas que visem, sobretudo, ampliar a receptividade dos agregados reciclados 

no mercado local da construção civil. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A relevância da presente pesquisa está na própria temática abordada - a reciclagem dos 

RCC - com a consequente redução dos impactos ambientais, a partir da busca por uma 

destinação mais adequada para a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos (os RCC). Em 

verdade, a intenção é de desenvolver um processo de valorização do material inerte que 

compõe o RCC, que tem sido encaminhado para a USIBEN-JP, buscando contribuir para um 

aumento na utilização dos agregados reciclados ali produzidos. Parte da originalidade do 

trabalho está no fato de a USIBEN-JP ainda ter pouco tempo de funcionamento, o que 

significa que esse é o primeiro estudo que avalia a possibilidade de se ampliar o mercado para 

o uso dos agregados reciclados. 

Para Ângulo & John (2006), quando o agregado reciclado é separado em faixas de 

diferentes densidades, a resistência à compressão, o módulo de elasticidade e a absorção de 

água dos concretos são influenciados pela massa específica aparente do grão (ou porosidade) 

do agregado. Assim, a massa específica aparente é um parâmetro de controle de qualidade que 

pode ser facilmente empregado em usinas de reciclagem, para caracterizar os lotes de 

agregados de RCC reciclados, e direcioná-los para os mercados em que serão mais 

competitivos. 

Segundo os mesmo autores, o conceito de separação dos agregados em diferentes 

faixas de densidades pode, também, ser implementado nas usinas de reciclagem, pois existem 

equipamentos de concentração gravítica, tais como o Jigue, por exemplo, capazes de segregar 

os produtos de acordo com a densidade. Nesse cenário, os agregados com massa específica 

aparente do grão maior que 2,2 kg/dm
3 

poderiam ser destinados ao mercado de concretos 
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estruturais convencionais, onde serão competitivos econômica e ambientalmente, e os 

produtos menos densos, para outros mercados menos exigentes, como pavimentação 

(ÂNGULO & JONH, 2006). 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

1. Os agregados reciclados dos resíduos de construção civil beneficiados na 

USIBEN-JP têm potencial para ser aplicados em concretos estruturais? 

2. Os procedimentos de reciclagens utilizados na USIBEN-JP resultam em 

agregados com densidade adequada (> 2,2 g/cm
3
) a produção de concretos 

estruturais? 

 

Em principio vislumbra-se uma possibilidade de ampla aplicação desses concretos 

estruturais em lajes pré-moldadas, que são muito utilizadas nas obras de edificações com até 

quatro pavimentos, em razão da facilidade do processo que dispensa o uso de formas e 

minimiza o uso de escoramento (cimbramento). 

No cenário apresentado, que caracteriza um grave problema para a destinação final dos 

resíduos de construção civil da cidade de João Pessoa, sobretudo aqueles volumes reciclados 

na USIBEN, buscou-se realizar a presente pesquisa, com os seguintes objetivos:  

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o potencial de aproveitamento de agregados graúdos reciclados em concretos 

estruturais aplicados em lajes pré-moldadas muito utilizadas em edificações com até quatro 

pavimentos.  

 

1.3.2 Obetivos específicos 

 

1. Caracterizar os agregados reciclados dos RCC da linha concretícia e seu processo 

produtivo na usina de reciclagem, USIBEN-JP; 

2. Analisar as características dos agregados reciclados graúdos produzidos quanto ao 

seu potencial de aproveitamento em concretos estruturais convencionais; 
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3. Verificar o desempenho dos concretos estruturais convencionais produzidos com 

esses agregados reciclados de RCC; 

4. Avaliar a resistência de lajes pré-moldadas produzidas usando o concreto com 

agregados reciclados. 

5. Avaliar a resistência de uma laje pré-moldada produzida com o concreto de RCC 

e duas com o concreto de referência. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

No que diz respeito à estrutura, esta tese apresenta em seis capítulos, incluindo esta 

introdução, que trata da apresentação do tema da pesquisa, contemplando a justificativa e os 

objetivos. 

 No Capítulo 2 (Resíduos da construção civil), é feita uma breve abordagem sobre a 

definição, a classificação, a composição e a geração de resíduos da construção civil; no 

Capítulo 3 (Agregados reciclados de RCC em aplicação estrutural), apresentam-se a revisão 

bibliográfica da pesquisa, em relação ao processo de beneficiamento dos RCC e à produção 

dos agregados reciclados; as características e as propriedades esperadas para os agregados 

reciclados de RCC e sua influência nas propriedades dos concretos, nos estados fresco e 

endurecido, os procedimentos de cálculo para o dimensionamento e a avaliação de 

deformações em lajes pré-moldadas e ainda uma síntese de estudos realizados com lajes pré-

moldadas, produzidas a partir do concreto com agregados reciclados de RCC; no Capítulo 4 

(Programa experimental) apresenta as descrições sobre a caracterização do processo de 

reciclagem do RCC, na USIBEN-JP, e os procedimentos que fazem parte do planejamento 

experimental realizado, desde a sua concepção, através do uso de um projeto de experimentos, 

passando pela caracterização dos materiais utilizados, até a produção dos concretos e a 

realização dos seus ensaios, inclusive nas lajes pré-moldadas com concretos estruturais 

reciclados; o Capítulo 5 (Apresentação e análise dos resultados) apresenta os dados com as 

análises dos resultados obtidos na caracterização da USIBEN-JP, dos agregados reciclados e 

naturais e dos concretos com esses agregados, além dos resultados analisados dos ensaios com 

lajes pré-moldadas com concretos produzidos com os agregados reciclados e os naturais; o 

Capítulo 6 (Considerações finais) traz as principais conclusões a que se chegou sobre a 

pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 – RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Desde o final do Século XX e início do Século XXI, a questão ambiental tem sido 

cada vez mais sendo debatida nas esferas internacional, nacional e local. O crescimento da 

população e o progresso da indústria e da urbanização contribuem para um aumento da 

geração de resíduos que são abandonados no meio ambiente.  

O setor da construção civil, apesar de ter o papel importante no desenvolvimento 

econômico e social, é reconhecido como grande gerador de impactos ambientais pelo alto 

consumo dos recursos naturais e pela geração de resíduos, entretanto, tem buscado conciliar 

suas atividades produtivas com as condições que conduzam a um desenvolvimento 

sustentável consciente e menos agressivo ao meio ambiente (SINDUSCON, 2005). 

 

2.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A Resolução nº 307, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 5 de 

julho de 2002, define como resíduo de construção civil (RCC) os resíduos provenientes de 

construção, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concretos em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.  

O artigo 2º dessa resolução define, ainda, outros termos, que foram utilizados nesta 

pesquisa relacionados aos resíduos de construção civil, tais como: 

 

 Reciclagem é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido 

submetido à transformação; 

 Beneficiamento é o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que 

tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados 

como matéria-prima ou produto; 

 Agregado reciclado é o material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação 

em obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de 

engenharia. 
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Essa resolução foi elaborada com o objetivo de estabelecer diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos RCC, disciplinando as ações necessárias para minimizar os 

impactos ambientais e classificando os resíduos da construção civil da seguinte forma: 

 

 Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; b) de 

construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de 

processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

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

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

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

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

como os produtos oriundos do gesso; 

 Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como: 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolição, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.    

 

O texto da referida resolução recebeu, entre os anos de 2002 e 2011, duas 

significativas alterações. Uma através da Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 

2004, que passa a incluir o amianto na classe de resíduos perigosos. Portanto, a classe D fica 

definida como “resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 

como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 

à saúde”. A outra alteração, através da Resolução CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011, 

modifica o texto das classes B e C, como se mostra a seguir: 

 

 Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
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 Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação. 

 

A norma NBR 10004 (ABNT, 2004) trata de uma forma diferente os resíduos sólidos, 

quando define que são aqueles que se apresentam nos estados sólidos e semissólidos e 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviço e de varrição. A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação desses 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente 

é conhecido. Nesse contexto, essa norma considera que os resíduos devem ser classificados do 

ponto de vista ambiental, para que possam receber destino e manuseio adequados. Assim, 

caracterizou e classificou os resíduos sólidos em classes, em função do nível de risco que 

podem oferecer ao ser humano e à natureza: 

 

 Classe I (perigosos): levando-se em consideração suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem 

apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, quando manuseados ou 

dispostos de forma inadequada; 

 Classe II A (não inertes) - são resíduos não classificados como perigosos ou 

inertes. Incluem-se, nesta classificação, os resíduos orgânicos em geral, que 

podem apresentar propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

 Classe II B (inertes) - são os resíduos que não apresentam periculosidade ao 

homem e ao meio ambiente. Nesse grupo, inserem-se os seguintes minerais: areia, 

pedra e ferro, entre outros. Esses resíduos, quando submetidos ao contato 

dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, em temperatura ambiente, 

não devem apresentar nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água. 

 

Assim, na classificação dos resíduos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à 

saúde pública estabelecida por essa norma, os resíduos de construção civil (RCC) são 
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enquadrados na classe II B, enquanto pela classificação da Resolução nº 307 do CONAMA, 

na classe A.  

 

2.2 GERAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

Os resíduos gerados pela indústria da construção civil têm características bastante 

peculiares por serem produzidos num setor onde há uma gama muito grande de diferentes 

técnicas e metodologias de produção com controle de qualidade do processo produtivo no 

Brasil ainda em fase de desenvolvimento. Características como composição e quantidade 

produzida de (RCC) dependem diretamente do estágio em que se encontra a indústria local de 

construção, como qualidade da mão de obra, técnicas construtivas empregadas e adoção de 

programas de qualidade (KARPINSK et al.,2009) 

Pinto (1999) acrescenta que as taxas de geração de resíduos da construção civil, que 

varia de 400 a 700 kg/hab.ano, em cidades médias e grandes do Brasil, dependem também do 

desenvolvimento econômico de cada cidade, da época, do momento do país e de outros 

fatores. Por exemplo, na cidade de Piracicaba/SP, em 2001, a taxa de resíduo de construção 

chegou a 580 kg/hab.ano, o que, em termos de massa dos resíduos sólidos municipais, 

representa uma percentagem de 67%. Enquanto na cidade de João Pessoa, de acordo com o 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição do 

Município, em agosto de 2007, a geração de resíduos de RCC correspondeu a 0,495 

kg/hab/dia, isso, sem computar a destinação clandestina dos pequenos geradores. 

A composição dos resíduos de construção civil (RCC), oriundos de cada uma das 

atividades que compõem os trabalhos da construção civil, é diferente também em cada etapa 

da obra, mas sempre há um produto que se sobressai, que é diferente em cada região, em 

razão da diversidade de tecnologias construtivas e de matérias-primas utilizadas na cidade 

(KARPINSK et al., 2009). 

A tabela 2.1 mostra, de acordo com alguns autores, exemplos de composição de RCC 

de algumas cidades do Brasil.  
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Tabela 2.1 – Exemplo de composição percentual de RCC de cidades do Brasil 

 

 

Materiais 

 Origem  

São 

Carlos/SP 

(a) 

Porto 

Alegre/RS 

( b ) 

Ribeirão 

Preto/SP 

(c) 

Recife/PE 

 

(d) 

Salvador/BA 

 

(e) 

Argamassa 63,67% 44,2% 37,4% 31% 53% 

Concreto 4,38% 18,3% 21,1% 41% 

Material cerâmico 29,09% 35,6% 20,8% 7% 14% 

Cerâmica polida 0,39% 0,1% 2,5% - - 

Rochas, solos 0,13% 1,8% 17,7% 21% 27% 

Outros 2,34% - 0,5% - 6% 

(a) PINTO, 1986; (b) LOVATO, 2007; (c) ZORDAN, 1997; (d) CARNEIRO, 2005; (e) PROJETO 

ENTULHO BOM, 2001 

 

Observa-se, nessas cidades, um percentual maior na geração dos itens de argamassa e 

concreto em relação aos outros materiais constituintes dos resíduos de construção civil. Isso 

tem justificado o surgimento de novas usinas de beneficiamento de RCC, principalmente para 

a reciclagem dos resíduos de Classe “A”, cinza - (visualmente com predominância de 

componentes de construção de natureza cimentícia). 

Silva (2008) citou que a composição média em massa dos RCC, na cidade de 

Natal/RN, cujo número de habitantes se aproxima, em valores, do da cidade de João Pessoa - 

é constituída de 63,3% de concretos, argamassa, gesso e pedras naturais, 28,9%, de produtos 

cerâmicos, 3,4%, de madeira e derivados, 1,6%, de vidros e polímeros, e 2,8%, de metais. 

Entretanto, outros resultados foram apresentados por Viana et al. (2008), na caracterização 

dos resíduos de construção civil que fizeram em uma amostragem colhida em sete edificações 

verticais em construção na cidade de João Pessoa. As autoras colheram essas amostras em 

dois momentos distintos das construções das edificações: um, na fase de estrutura, e o outro, 

na fase de acabamento.  Para a fase de estrutura, obtiveram os seguintes resultados, conforme 

mostra a figura 2.1 sobre a composição dos resíduos de construção:  

 



32 

 

 

 

Figura 2.1 – Composição dos resíduos de construção - Fase de estrutura 

 

Fonte: (VIANA et al., 2008) 

 

E para a fase de acabamento, os seguintes resultados, de acordo com a figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Composição dos resíduos de construção - Fase de acabamento 

 

Fonte: (VIANA et al., 2008) 

 

As amostras desses materiais demonstram a variabilidade existente nas composições 

dos resíduos da construção civil, justamente pela multiplicidade de tarefas que são 

desenvolvidas no canteiro de obras. Por esse motivo, as indústrias ainda ficam desconfiadas, 

quando vão utilizar de agregados reciclados (VIANA et al, 2008). Uma solução para diminuir 

a variabilidade é homogeneizar os resíduos de construção civil para a produção em larga 
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escala. Porém, a redução da variabilidade da composição não dá garantias de que o produto 

obtenha um valor agregado maior (VIEIRA, 2003).   

Além da variabilidade dos RCC, segundo Oliveira e Assis (1999), o resíduo de 

concreto é heterogêneo, quanto à sua composição, por apresentar materiais provenientes de 

fontes diversas, como, por exemplo, concretos, que foram fabricados, aplicados e dosados 

com controle tecnológico diferente. Tudo isso confere ao RCC uma alta heterogeneidade, e 

sua separação total seria praticamente impossível (LEITE, 2001). Por sua vez, a 

heterogeneidade e a variabilidade da composição do agregado reciclado resultarão numa 

variabilidade de suas propriedades, já que cada fase tem suas próprias características e 

peculiaridades (JOHN, 2006). 

Do ponto de vista técnico, as possibilidades de reciclagem dos resíduos variam de 

acordo com a sua composição. Frações compostas, predominantemente, de concretos 

estruturais e de rochas naturais podem ser recicladas como agregados para a produção de 

concretos estruturais. A presença de fases mais porosas e de menor resistência mecânica, 

como argamassas, produtos de cerâmica vermelha e de revestimento, provoca uma redução da 

resistência dos agregados e um aumento da absorção de água (JOHN, 2000). 

Os percentuais de composição dos resíduos de construção civil, discriminados através 

dos itens apresentados na tabela 2.1 e dos gráficos da figura 2.1 e 2.2 determinados em 

algumas cidades do Brasil, inclusive em João Pessoa, mostram que os maiores percentuais de 

resíduos gerados nas cidades são os itens de argamassa, concreto e material cerâmico. Com 

isso, pode-se imaginar o quanto seria importante para o meio ambiente se fossem 

transformados em agregados reciclados para serem reutilizados na indústria da construção 

civil, principalmente em concretos estruturais, conforme apresentação do exposto no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 3 – AGREGADOS RECICLADOS DE RCC EM APLICAÇÃO 

ESTRUTURAL 

 

3.1 PRODUÇÃO DO AGREGADO DE RCC 

 

Produzir agregados reciclados bem graduados e limpos, não garante a qualidade do 

processo de reciclagem. O material deve ser adequado à finalidade específica para a qual se 

destina, ou seja, fisicamente, sua granulometria deve enquadrar-se dentro de determinados 

limites e, quimicamente, só pode conter níveis mínimos toleráveis de contaminação, para que, 

o concreto produzido seja durável e haja garantia da estabilidade das estruturas construídas 

(LEVY, 1997). 

Para se usar um agregado reciclado proveniente do RCC, na fabricação de concreto, é 

necessário se fazer uma caracterização sistemática para conhecer bem o comportamento do 

material reciclado nas misturas de concreto, pois isso aumentará a possibilidade de se obter 

um produto de melhor qualidade, que favoreça as condições de reaproveitamento do resíduo 

(LEITE, 2001).   

Ângulo (2000), em seu estudo sobre a variabilidade dos agregados graúdos reciclados, 

citou alguns aspectos que contribuem para essa variabilidade, entre eles, a origem da matéria-

prima, a regulagem do equipamento ou a sua deficiência. Para controlar a qualidade desses 

agregados, as centrais de reciclagem podem e devem usar os mesmos métodos de 

caracterização física adotados para os agregados naturais. O controle de propriedade, como 

granulometria, a absorção e a massa específica, são simples, todavia são indicadores dessa 

variabilidade. Outra medida que pode ser usada pelas centrais de reciclagem é adotar a 

formação de pilhas de homogeneização. 

 

3.1.1 Unidades produtoras de agregados de RCC 

 

A unidade produtora de agregado de RCC, também denominada de unidade 

recicladora, transforma resíduos da construção civil classe “A” em agregados reciclados, de 

forma segura, sem comprometer a saúde do trabalhador, as condições de vida do entorno e a 

qualidade do meio ambiente. Esse processo de beneficiamento se desenvolve em um espaço 

definido como área de reciclagem de resíduos de construção civil, regulamentada no Brasil 

pela NBR 15114 (ABNT, 2004). A usina constitui-se de pátios para estocagem, recebimento, 



35 

 

 

manuseio e armazenamento dos materiais produzidos, de acessos para manobras de veículos e 

área administrativa, equipamentos específicos e recursos humanos (CUNHA, 2007). 

 

3.1.1.1 Tipos de plantas para beneficiamento de RCC 

 

Segundo Jadovski (2005), para maximizar o desempenho do processo de 

beneficiamento dos resíduos na usina de reciclagem, o projeto operacional deve considerar o 

layout funcional adequado à capacidade de produção e ao posicionamento dos equipamentos e 

do pessoal, buscando plantas que proporcionem mais eficiência na reciclagem dos resíduos de 

concreto. Portanto, para o projeto de beneficiamento de RCC, podem-se escolher plantas com 

diferentes características em relação a sua instalação, que, basicamente, podem ser fixas ou 

móveis. 

O autor acrescenta que as instalações fixas são recomendadas para usinas de 

reciclagem que podem ser edificadas em áreas que sejam definitivas e estejam, pelo menos, 

entre 20.000 e 50.000 m
2
. Com base nas visitas técnicas realizadas nas diversas usinas, 

garante que, para atender a uma produção de até 100 t/h, é suficiente uma área de 20.000 m
2
. 

De acordo com Cairns et al. (1998), as instalações fixas, geralmente, são projetadas para 

atender a uma demanda maior de produção do que as usinas de plantas móveis. Para isso, são 

utilizados equipamentos maiores, mais diversificados e mais potentes, comparados aos das 

usinas de planta móvel, que possibilitam um processo de britagem melhor, mais diversificado 

e com melhor qualidade de produtos. Porém, a desvantagem das usinas de planta fixa é a 

necessidade de investimentos maiores do que as de planta móvel. 

As instalações móveis são indicadas para os empreendimentos que requerem 

mobilização constante e tempo mínimo de montagem e eliminam os inconvenientes e os 

custos das sucessivas montagens, das desmontagens e do transporte. 

Para Cairns et al. (1998),  as principais vantagens desse tipo de planta são: 

 

 Custos menores que os das plantas fixas; 

 Menor tempo de instalação; 

 Redução dos custos de transporte do material de demolição para a planta de 

reciclagem. 
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3.1.1.2 Equipamentos utilizados no beneficiamento de RCC 

 

No Brasil, o processo de reciclagem dos RCC, segundo John et al. (2006), consiste em 

seis etapas básicas: limpeza, seleção prévia, homogeneização, trituração, extração de 

materiais metálicos e estocagem.  

De modo geral, os equipamentos utilizados para desempenhar essas etapas, nas 

unidades recicladoras de resíduos de construção civil, são provenientes do setor de mineração 

em sua forma original ou com algumas adaptações. Segundo Lima (1999), a definição desses 

equipamentos depende da oferta de resíduos, da demanda por agregados reciclados e das 

características desejadas para o produto. No Brasil, a maioria das usinas de reciclagens opera 

com unidades simplificadas de equipamentos, como alimentador, britador, transportador de 

correia, eletroímã e peneira. A regulagem e o tipo desses equipamentos bem como os 

procedimentos adotados na reciclagem afetam as principais características dos reciclados - 

composição, teor de impurezas, granulometria, forma e resistência dos grãos. 

John et al. (2006) mostram, na tabela 3.1, as operações unitárias e os equipamentos 

utilizados em algumas usinas de reciclagem nacionais e internacionais, na maioria das quais a 

operação de cominuição usa o britador de impacto, a separação granulométrica é realizada 

através de peneiras, e a operação de concentração é por meio de catação manual antes da 

cominuição, em conjunto com a separação magnética, usada após a britagem para extrair 

metais ferrosos.  Nas operações auxiliares, percebe-se, em quase todas as recicladoras, o uso 

de correia para o transporte de material e, em apenas três delas, o uso de equipamentos antipó 

para minimizar o efeito de poeira.  
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Tabela 3.1 – Comparativo das características de usinas de reciclagem do Brasil, da 

Holanda e da Áustria 

 

Usinas de reciclagem 

Equipamentos de 

cominuição 

Equipamentos de 

separação por 

tamanho 

Operações de 

concentração 

Operações 

auxiliares 

Santo André 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

impacto (10 t/h) 

Peneira 

#12,7 mm 

Catação (AC) 1 TC 

São Paulo-Itaquera 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

impacto (100 t/h) 

Peneiras 

#40,20 e 4,8 mm 

Catação (AC/PC) 

Sep. magnética 

2,5 TC 

Vinhedo 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

impacto (8 t/h) 

Peneiras 

#12,7, 9,5 e 4,8 mm 

Catação (AC) 1 TC 

1 AP 

Ribeirão Preto 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

impacto (30 t/h) 

ND 

 

Catação (AC/) 

Sep. magnética 

1 TC 

1 AP 

 

Socorro 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

mandíbulas 

(2,5t/h) 

Moinho de 

impacto 

 

Peneiras 

#20, 4,8 e 1,2 mm 

 

Catação (AC/) 

Sep. magnética 

 

Classificador 

a úmido 

Piracicaba 

São Paulo/Brasil 

Britador de 

mandíbulas 

Peneiras 

#12,7 9,5 e 4,8 mm 

Catação (AC/) 

Sep. magnética 

2 TC 

Campinas  

São Paulo/Brasil 

Britador de 

impacto (80 t/h) 

Peneiras 

#50, 25,4, 12,7 e 

4,8 mm 

Catação (AC/) 

Sep. magnética 

2,5 TC 

Londrina 

Paraná/Brasil 

Britador de 

impacto e moinho 

de martelos 

Peneiras 

#4,8 mm 

 

Catação (AC) 

 

1 TC 

Belo Horizonte 

(Pampulha) 

Minas Gerais/Brasil 

Britador de 

impacto (30 t/h) 

 

Peneiras 

 

Catação (AC) 

1 TC 

1 AP 

Belo Horizonte 

(Estoril) 

Minas Gerais/Brasil 

Britador de 

impacto (25 t/h) 

 

ND 

 

Catação (AC) 

 

1 TC 

Macaé 

Rio de Janeiro/Brasil 

Britador de 

impacto (6-8 t/h) 

ND Catação (AC/) 

Sep. magnética 

1 TC 

Sistema Hazemag 

Holanda 

Britador de 

impacto 

Peneiras 

#80, 40, 10 mm 

Catação (AC) 

Sep. pneumática 

TC (8) 

Salzburg 

Áustria 

Britador de 

impacto 

Peneiras 

#32, 16, 4 mm 

Catação (PC) 

Jigue 

Rec. de água 

Desaguador 

Trat. das 

lamas 

Fonte: JOHN et al.(2006) 

Nota: ND - não detectado; AC - antes da cominuição; PC - após a cominuição; TC - transportadores de 

correia; AP - abatedores de poeira; Jigue – instrumento para efetivar a separação de partículas. 

 

A partir dessa amostragem de usinas, são apresentados as operações unitárias e os 

equipamentos usados no beneficiamento do RCC que influenciam as propriedades do 

agregado reciclado. 
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A. Britagem 

 

Conceitua-se britagem como a fase grosseira da fragmentação de minerais que, 

segundo Luz et al.(2004), tem por finalidade reduzir, por meio de ação mecânica, um sólido 

de determinado tamanho em fragmentos de tamanho menor. Os dois principais mecanismos 

de redução dos sólidos são a britagem ou a moagem. No processo de beneficiamento dos 

resíduos de construção civil, a britagem é usada, em geral, para reduzir as dimensões de 

blocos maiores de resíduos em partículas menores de agregados graúdos, e a moagem é 

utilizada quando se desejam obter grãos mais finos dos agregados reciclados.  

Para Leite (2001), os britadores são equipamentos de fragmentação que merecem 

atenção especial, pois são determinantes na maior parte das propriedades dos agregados 

obtidos. Além disso, vale salientar a importância do seu desempenho, do ponto de vista 

econômico. A seguir, estão listados alguns tipos mais usados. 

 

a) Britador de impacto 

 

É o equipamento que realiza a britagem a partir do momento em que a partícula do 

resíduo sai do alimentador e entra na câmara de impacto do equipamento onde ocorre a 

fragmentação, através do choque da partícula com os martelos maciços fixados em um rotor e 

nas placas fixas de impacto. Segundo Lima (1999), existem, no mercado, britadores de 

impacto com capacidade de produção diferenciada para atender às necessidades de uma 

britagem primária ou secundária. A figura 3.1 mostra o desenho de um britador de impacto. 

 

Figura 3.1 – Britador de impacto 

 

 
 

 

 
 

Fonte: http://www.tkfla.com.br 
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Esse equipamento apresenta as seguintes características:  

 

 Pode gerar grãos de forma cúbica, com boas características mecânicas, obtidas 

através dos impactos recebidos que provocam nas partículas linhas naturais de 

rupturas e geram grãos mais íntegros (LIMA, 1999); 

 Apresenta vantagens como robustez e baixa emissão de ruído e produz agregados 

com distribuição granulométrica mais adequada para obras rodoviárias e de 

pavimentação. É considerado o equipamento que gera produtos de melhor 

cubicidade e maior quantidade de finos (LEVY, 1997; MAQBRIT, 2012); 

 Deve ser utilizado com materiais de baixo índice de abrasão (calcário, dolomita e 

carvão) e pode também ser usado com materiais duros, como granito e basalto, 

porém com um custo operacional maior do que o das instalações convencionais 

(FÁBRICA... – FAÇO, 1985); 

 Tem a desvantagem do alto custo de manutenção, com trocas periódicas de 

martelos e placas de impacto (HANSEN, 1992). No entanto, apresenta alta 

produção com menor consumo de energia, na britagem/rebritagem de material de 

média abrasividade, tais como o calcário e o entulho de construção cvil 

(MAQBRIT, 2012). 

 

b) Britador de mandíbula 

 

O princípio de funcionamento desse tipo de equipamento é a capacidade de fragmentar 

o material pela ação de forças de compressão, aplicada através do movimento periódico de 

aproximação e afastamento de uma superfície de britagem móvel contra outra fixa, o que 

provoca o esmagamento das partículas (FÁBRICA... – FAÇO, 1985). A figura 3.2 mostra o 

desenho de um britador de mandíbula de dois eixos. 
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Figura 3.2 – Britador de mandíbula de dois eixos 

 

 

 

 
 

Fonte: Livro “Tratamento de minério” – (CETEM/MCT, 2004) 

 

Esse equipamento apresenta as seguintes vantagens: 

 

 Não tem restrições quanto às características mecânicas das rochas e dos materiais 

abrasivos, mas é menos indicado que o britador de impacto para materiais úmidos 

com alto teor de argila (LUZ et al.,1998); 

 A granulometria das partículas e a produtividade podem ser reguladas através da 

abertura de saída do britador (MIRANDA, 2005). 

 

As desvantagens apontadas são estas: 

 

 Alta emissão de ruído no processo de beneficiamento do resíduo, associada à 

geração de grãos lamelares, com tendência à baixa qualidade, por apresentarem 

linhas de fratura muito pronunciadas, que podem gerar pontos fracos nas 

aplicações, como, por exemplo, em concreto para vigas e pilares (LIMA, 1999; 

HANSEN, 1992); 

 Menor produtividade que os britadores de impacto (PINTO, 1997);   

 Necessita de uma segunda britagem, pois reduz pouco as dimensões dos resíduos 

de pequeno porte. Essa rebritagem, em moinhos de martelo ou britadores de 

mandíbula, aumenta o consumo de energia (LIMA, 1999; ÂNGULO, 2000). 

 

Ainda em relação às características dos britadores, Miranda (2005) complementa 

afirmando que tanto o britador de mandíbula quanto o de impacto podem ser utilizados para 

reciclagem de RCC, como já ocorre em diversas usinas de reciclagem do Brasil. Cada um tem 
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suas vantagens e desvantagens e, por isso, para a escolha do equipamento ideal, deve ser 

analisado cada caso, levando-se em consideração um estudo de mercado.  

 

c) Moinhos de martelos  

 

A moagem é o último estágio do processo de fragmentação, em que as partículas são 

reduzidas, por meio da combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito, a um tamanho 

adequado. Para isso, são usados equipamentos como o moinho de martelos, que tem um 

sistema de funcionamento de um eixo que gira em alta rotação e onde ficam presos, de forma 

articulada, vários blocos ou martelos. O material é alimentado pela parte superior, as 

partículas sofrem o impacto dos martelos, são projetadas contra a superfície interna da câmara 

e se fragmentam para, depois, serem forçadas a passar por tela inferior, que vai bitolar a 

granulometria da descarga, conforme mostra o desenho de um moinho de martelos na figura 

3.3 (LUZ et al., 2004). 

 

Figura 3.3 – Moinho de martelos 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.maqbrit.com.br 

  

Lima (1999) afirma que esse equipamento é utilizado em conjunto com o britador de 

mandíbula como britador secundário, pois apresenta boca de entrada relativamente pequena e 

produz alta porcentagem de miúdos. Maqbrit (2012) confirma que o moinho de martelo é 

indicado na rebritagem para reduzir a lamelaridade do agregado reciclado e para controlar a 

granulometria, através de variação da rotação e abertura da grelha. 
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A principal desvantagem da moagem é que ela é uma operação cara, devido ao 

desgaste dos equipamentos e à energia consumida. Por isso, sua real necessidade deve sempre 

ser muito bem analisada, em função dos produtos a serem comercializados. No caso de uma 

usina voltada para a produção de argamassa, pode-se considerar recomendável sua inclusão 

no processo (MIRANDA, 2005). 

A escolha pelo melhor tipo de britador e de moinho para fragmentação depende de 

características próprias dos minérios e dos tamanhos que têm que ser gerados.  

 

B. Separação e classificação 

 

De acordo com Carrisso e Correira (2004), a separação de um material, em duas ou 

mais frações com partículas de tamanhos distintos, pode ser realizada através do peneiramento 

e da classificação. No peneiramento, a separação é feita segundo o tamanho geométrico das 

partículas, enquanto na classificação, toma-se como base a velocidade com que os grãos 

atravessam um meio fluido. 

As peneiras são os equipamentos mostrados na figura 3.4, utilizados para realizar a 

operação de separar, por tamanho, as partículas do material reciclado em frações 

granulométricas controladas. Esse processo de classificação final do produto na usina pode ser 

realizado a seco ou a úmido, através do uso de peneiras vibratórias, utilizadas com frequência 

nas usinas brasileiras. Essas peneiras são compostas de chassi apoiado em molas, com 

mecanismo acionador de vibração e com um a quatro decks - (suporte de telas), que podem 

ser utilizados de forma inclinada, com 15 a 35° ou na horizontal (CHAVES; PERES, 1999).  

A ineficiência no processo de peneiramento pode acarretar problemas de sobrecarga 

do circuito fechado de britagem e produto fora das especificações (FÁBRICA... – FAÇO, 

1985).  

O processo de peneiramento, além de influenciar a granulometria do agregado 

reciclado, pode interferir em sua composição, atuando como operação de concentração. É o 

caso de processos de beneficiamento que, através de peneiramento anterior à cominuição, 

elimina os contaminantes, como partículas friáveis e matérias orgânicas (LIMA, 1999). 
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Figura 3.4 – Representação esquemática de uma peneira vibratória 

 

Fonte: http://msr.com.br 

 

A classificação é mais usada nas usinas recicladoras como etapa de remoção de 

impurezas do agregado graúdo reciclado, como papéis, plásticos, espumas, madeiras e outros 

contaminantes como o gesso (ÂNGULO, 2000; LIMA, 1999). A presença de materiais 

indesejáveis no reciclado pode ser combatida por métodos de diferentes complexidades, que 

levam à obtenção de reciclados adequados a usos diferenciados. Uma das formas mais 

simples de retirar contaminantes é a remoção manual desses materiais, antes e/ou depois da 

britagem, e a retirada dos metais ferrosos por eletroímã (LIMA, 1999; HANSEN, 1992). 

De acordo com Carrijo (2005) e Miranda (2005), no Brasil, a maioria das usinas de 

reciclagem usa a classificação visual (catação manual) antes da britagem, com o objetivo de 

reciclar separadamente a fração cerâmica do RCC da fração de concreto e melhorar a 

qualidade do agregado de RCC produzido. Durante o processo de catação manual, o RCC 

pode ser classificado visualmente em duas fases:  

 

 Cinza - constituído de componentes de construção de natureza cimentícia; 

 Vermelho - constituído de componentes de construção de natureza cerâmica. 

 

Tenório (2007) assevera, no entanto, que, a partir de vários trabalhos de autores 

diferentes, a classificação em usinas recicladoras é usada, também, após a fragmentação ou o 

peneiramento, com a finalidade de remover as impurezas dos agregados graúdos reciclados. 
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Além de remover as impurezas, a classificação remove parte da fração mais fina dos 

agregados, inclusive da aderida aos grãos maiores. Lima (1999) refere-se que as partículas 

leves podem ser separadas por classificação com jatos de ar (verticais ou horizontais) ou por 

processos úmidos utilizando-se jatos de água e imersão dos resíduos. As técnicas de separação 

de impurezas podem levar à necessidade de se criarem soluções para emissões de pó e para a 

geração de rejeitos, cuja destinação final pode aumentar os custos de produção das centrais. 

No exterior, como enunciam John et al. (2006),  para executar essa tarefa, são 

utilizados classificadores mecânicos a seco, que geram uma corrente de ar para remover 

materiais mais leves que a fração mineral reciclável do RCC ou classificadores a úmido, que 

operam com água e têm uma vantagem sobre a versão a seco, pois proporcionam a lavagem 

dos agregados e, com isso, removem substâncias que podem ser prejudiciais, como cloretos e 

sulfatos. Tenório (2007) refere que a etapa de classificação, assim como o peneiramento, 

influencia a granulometria e a composição do agregado reciclado e atua também como 

operação de concentração. 

 

C. Concentração e operações auxiliares 

 

As operações de concentração são empregadas quando existem várias espécies 

minerais presentes em um minério e quando o objetivo é de aumentar o teor de mineral útil. 

Podem ser realizadas por diferentes propriedades físicas dos minerais - densidade, cor, forma, 

propriedades físicas ou magnéticas. Diversas operações unitárias podem ser utilizadas nas 

operações de concentração, entre elas, destacam-se a catação, a separação magnética, a 

separação em meio denso e a flotação, entre outras (CHAVES, 1996). 

Segundo Lins (2004), a concentração gravítica pode ser definida como um processo 

em que as partículas de diferentes densidades, tamanhos e formas são separadas umas das 

outras por ação da força de gravidade ou por forças centrífugas. O processo se baseia na 

diferença de densidade existente entre os minerais presentes, utilizando-se de um meio fluido 

(água ou ar) para efetivar a separação/concentração, através de equipamentos 

tradicionalmente utilizados, como os jigues, as mesas vibratórias, os espirais, os cones etc.. 

No entanto, qualquer processo que utiliza água tem como desvantagem o aumento nos custos 

da reciclagem, não somente devido ao consumo de água, mas também por causa do resíduo 

(fração pulverulenta) gerado (MIRANDA, 2005).  

Para Luz et al. (1998), os agregados de RCC reciclados também podem ser 

concentrados por densidade, através do uso desses equipamentos, e o jigue é um dos mais 
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baratos. Ele atua separando as partículas por sua densidade, através de um leito pulsante.  

Assim, as partículas são estratificadas em camadas com densidade crescente da parte superior, 

em direção à parte inferior do leito, pela ação de diferentes tipos de forças resultantes do 

movimento descendente da partícula e do movimento das partículas finas entre as grossas 

dentro do leito formado. 

Angulo (2004) afirma que existem equipamentos que utilizam processos de jigagem a 

úmido, como os Alljig e Allflux, que operam com alta eficiência e baixo custo de manutenção, 

entretanto necessitam de um elevado consumo de água e dos equipamentos de jigagem que 

operam a seco, como os Allair, mostrados nas figuras 3.5 e 3.6, respectivamente. 

 

Figura 3.5 – Desenho esquemático de separação/concentração por jigagem a úmido 

(Allflux) 

 
Fonte: All Mineral (2012) 
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Figura 3.6 – Desenho esquemático de separação/concentração por jigagem a seco (Allair) 

 
Fonte: All Mineral (2012) 

 

Segundo Tenório (2007), no beneficiamento dos resíduos de construção civil, as 

operações de concentração tornam o agregado reciclado mais concentrado, mais rico nas 

frações de interesse, que pode ser, entre outros, o conjunto de todos os materiais de origem 

cerâmica, a fase de concreto e os materiais com massa específica acima de determinado valor, 

entre outros. 

Experiências utilizadas por Carrijo (2005) mostram que o uso de procedimentos com 

as operações de concentração, como os processos gravíticos para separar os agregados 

graúdos de RCC, em intervalos de densidade superior a 2,2 g/cm
3
, permite que se obtenha um 

agregado reciclado mais homogêneo. Isso possibilita a produção de concretos com 

resistências semelhantes as dos concretos de agregados naturais. 

A separação magnética é uma operação de concentração utilizada no beneficiamento 

dos RCC, com o objetivo de remover os contaminantes de natureza metálica, através de 

equipamentos denominados de separadores magnéticos. Esse procedimento pode ser realizado 

antes ou depois da britagem. Porém Ângulo (2005) diz que, no Brasil, é normalmente 

utilizado depois da fragmentação. Segundo Miranda (2005), os tipos mais utilizados são os 

separadores magnéticos suspensos de magnetismo permanente (sem uso de energia elétrica), 

de limpeza automática ou manual. O magnetismo pode ser proveniente de ímã permanente de 

ferrite de estrôncio anisotrópico ou outro material com propriedades magnéticas.  
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Os sistemas de transporte de uma usina de reciclagem de RCC são, geralmente, 

equipamentos fixos ou móveis compostos por motor elétrico, um conjunto de tambores e de 

correias, com a função de conduzir a matéria-prima passante no britador (CUNHA, 2007). Os 

transportadores de correia elétricos, quando comparados com o transporte a diesel, são 

considerados mais convenientes, pois sua operação é continua, são mais silenciosos e mais 

econômicos. No dimensionamento do equipamento, devem-se levar em consideração o ângulo 

de transporte e a largura da calha, que deve ser três vezes a dimensão máxima do material a 

ser transportado (CHAVES; PERES, 1999). 

Cunha (2007) sugere que, para minimizar os efeitos dos ruídos e da poeira na 

vizinhança da usina e em seus funcionários, sejam utilizados barreiras vegetais e 

equipamentos com sistema antipó, que faz nebulização para conter o material particulado, e 

de antirruídos, que amortecem os sons específicos do processo de beneficiamento dos 

resíduos.  

Além desses equipamentos auxiliares, existem outros necessários para reduzir as 

dimensões do resíduo de RCC. Segundo Jadovski (2005), são equipamentos específicos, que 

funcionam por acionamento hidráulico, como: rompedores hidráulicos e tesouras trituradoras 

usadas na demolição de concreto, em cortes em elementos de concreto e na separação das 

barras de aço. 

 

3.1.1.3 Processos de beneficiamento de RCC 

 

Na operação de reciclagem, é necessário buscar a qualidade dos produtos e a 

viabilidade econômica da usina. Para isso, o processo de beneficiamento empregado na 

reciclagem de RCC classe “A”, segundo Miranda (2005), deve prever o controle tecnológico 

do material produzido, da forma mais criteriosa e eficaz possível. Esse controle tecnológico 

de agregado reciclado engloba a definição de lotes de caracterização e do método de 

amostragem, as propriedades de controle e os intervalos de aceitação. O autor complementa 

afirmando que as propriedades de controle e os intervalos de aceitação devem ser definidos 

em função da utilização dos agregados reciclados, uma vez que, para cada finalidade, há uma 

especificação diferente e um conjunto de propriedades a serem controladas e comprovadas, 

conforme os requisitos de especificações de normas. Todos esses procedimentos contribuem 

para qualificar o produto reciclado, que pode ser garantido através de selos de qualidade 

ambiental, também conhecidos como “selos verdes”. 
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Hansen (1992) refere que o tipo de processo escolhido para operar a usina recicladora 

será determinante nos custos de reciclagem e na qualidade do produto final. No mercado, 

existem três tipos principais de modelos de processos de beneficiamento de resíduos de 

construção civil que podem ser compatibilizados com as exigências iniciais buscadas para o 

produto: 

 

 O processo de primeira geração é, segundo Ângulo (2000), o mais utilizado no 

Brasil e o mais simples, pois nessas plantas não são utilizados dispositivos de 

remoção de impurezas, que são retirados manualmente, antes da britagem 

primária. Somente os metais ferrosos, ou quaisquer outros elementos metálicos 

são removidos através de eletroímãs, depois da britagem primária. Nesse processo, 

o sistema de britagem pode ser aberto ou fechado. No sistema fechado, depois do 

peneiramento, o material não passante na peneira de maior abertura retorna para 

uma britagem secundária; no sistema aberto, todo o material é estocado, de acordo 

com sua granulometria, depois de peneirado (HANSEN, 1992). 

 No processo de segunda geração, os procedimentos ganham novas operações de 

limpeza dos contaminantes. As impurezas de maior dimensão, a princípio, 

também são retiradas, manual ou mecanicamente, antes da britagem primária. A 

diferença ocorre depois do peneiramento, pois são realizadas outras etapas de 

limpeza, agora para remover os contaminantes remanescentes, menores que 10 

mm, como plásticos, papel, madeira e gesso. Essas operações são feitas por vias 

úmidas, através de lavagens e peneiramentos ou secas, com peneiramento e ar 

(HANSEN, 1992). 

 No processo de terceira geração, as plantas visam às operações que possibilitam, 

praticamente, a remoção de todos os materiais considerados como contaminantes 

dos agregados reciclados. Hansen (1992) afirma que esses procedimentos oneram 

os custos de produção e podem inviabilizar o processo, pois o material reciclado 

deve ser produzido e vendido sem a necessidade de se transportarem grandes 

quantidades de material residual. 
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3.2 PROPRIEDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS DE RCC 

 

3.2.1 Composição e granulometria 

 

Ao estudar as composições dos resíduos de construção civil (RCC), antes do 

processamento dos agregados reciclados de RCC e depois do beneficiamento, Pinto (1987) 

verificou que há diversos fatores que promovem variabilidades. No caso da variabilidade dos 

resíduos de RCC, Carneiro (2000) assevera que não só a composição, mas também a 

quantidade e as características dos resíduos dependem de muitos aspectos, por exemplo, os 

tipos de matéria-prima predominantes na região, o nível de desenvolvimento econômico da 

cidade e o nível tecnológico da indústria de construção civil local.  

Levy (1997) complementa afirmando que a composição dos resíduos depende das 

características da fonte de origem e da fase de construção em que se encontra a fonte geradora 

dos resíduos de RCC no momento em que forem coletados. Os agregados reciclados de RCC 

apresentam, segundo Lima (1999), composições diferenciadas e impurezas, em consequência 

do processo de beneficiamento dos resíduos. A composição, antes da britagem, não 

corresponde à composição pós-britagem, porém a qualidade do agregado reciclado é 

diretamente condicionada à origem dos RCC utilizados.  

Levy (1997) conclui que, dependendo da qualidade do concreto que originou e da 

uniformidade dos agregados reciclados utilizados, a resistência à compressão axial do 

concreto com agregados reciclados tende a ser de 5 a 15% menor do que o concreto com 

agregados naturais.  

A análise granulométrica dos agregados é uma ferramenta importante na determinação 

de dados empíricos, para se obter uma dosagem adequada do concreto. Através dela, é 

extraído o módulo de finura, que serve para inferir, de forma direta, algumas características 

físicas do agregado, como, por exemplo, a ordem de grandeza do diâmetro do agregado, pois, 

quanto maior for o módulo de finura, mais graúdo se torna o agregado (VIEIRA, 2003). 

Como o módulo de finura reflete o tamanho dos grãos, o aumento do tamanho dos 

grãos do agregado diminuia superfície específica, fazendo com que a mistura necessite de 

uma demanda menor de água (NEVILLE, 1997). A granulometria dos agregados reciclados é 

consequência da composição e da granulometria do resíduo, do equipamento usado na 

fragmentação do resíduo e de sua regulagem, razão pela qual é variável (ÂNGULO, 2000; 

LIMA, 1999). 
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Lima (1999) ressalta a relevância da distribuição granulométrica dos agregados na 

variação de consumo de água e aglomerante do concreto, que influencia a trabalhabilidade e a 

resistência mecânica dos concretos reciclados. O autor afirma que uma das formas de 

melhorar essa distribuição é buscar um equipamento de britagem mais adequado, com 

regulagens internas apropriadas para o tipo de agregado reciclado e sua finalidade. 

Fazendo uma comparação entre as curvas granulométricas dos agregados reciclados de 

concreto e os agregados naturais, Jadovski (2005) revela que essas curvas se assemelham 

muito, porém existe uma tendência a se encontrar uma granulometria mais grossa para o 

agregado reciclado, o que resulta em um módulo de finura um pouco maior. 

O peneiramento do material reciclado passa a ser uma opção dada por Lima (1999), 

para quem esse processo de beneficiamento, apesar de aumentar o custo da reciclagem, 

possibilita que se encontrem curvas granulométricas dos agregados reciclados similares às dos 

agregados naturais. A NBR 15116 (ABNT, 2004) recomenda a adição de agregados naturais 

para corrigir a composição granulométrica dos agregados reciclados. 

A pré-classificação é uma técnica importante empregada na britagem para diminuir a 

parcela miúda do resíduo, principalmente em recicladoras que operam com britadores de 

impacto, pois esse tipo de equipamento favorece a geração de grandes porcentagens de 

miúdos - até 60% em massa (LIMA, 1999). 

A tabela 3.2 apresenta exemplos de possibilidades de regulagem das placas internas 

(superior e inferior) de um britador de impacto. Lima (1999) indica que essas combinações de 

regulagens das placas provocam curvas granulométricas diferenciadas do agregado reciclado 

(figura 3.7) e isso se justifica quando se desejam obter agregados com finalidades diversas. 

 

Tabela 3.2 – Regulagens do britador de impacto da usina de Belo Horizonte 

Amostra A B C D E F G H 

Regulagem da placa superior (mm) 50 50 75 75 100 100 100 62,5 

Regulagem da placa inferior (mm) 25 50 25 50 25 50 75 25 
 

Fonte: (LIMA, 1999) 
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Figura 3.7 – Curvas granulométricas de agregado reciclado em britador de impacto, 

regulado conforme as combinações da tabela 3.2 

 
Fonte: (LIMA, 1999) 

 

Em relação aos ajustes das placas do equipamento de britagem, Ângulo (2000) 

observou, em seus experimentos, que, ao fixar a regulagem do britador, poderá ocorrer 

interferência no resultado das curvas granulométricas dos agregados reciclados, causada pela 

concentração das fases presentes nos resíduos de origem. Quando a fase predominante é o 

concreto, o resultado da curva granulométrica do agregado reciclado se assemelha à curva 

granulométrica do agregado natural e se enquadra nas exigências da ABNT.  

Gonçalves e Neves (2003) asseveram que a combinação de dois equipamentos para a 

britagem dos resíduos como, por exemplo, um britador de mandíbulas, para o momento inicial, 

e outro britador do tipo rotativo, para o momento seguinte, provoca resultados mais 

satisfatórios na granulometria e na forma dos agregados reciclados. Lima (1999) lembra que, 

quando for necessário substituir agregados naturais por reciclados em concretos, para 

resguardar a segurança em relação à trabalhabilidade e ao consumo de cimento, deve-se ter o 

cuidado de ajustar as curvas granulométricas dos reciclados aos níveis dos limites impostos 

aos agregados naturais. 

Um fator a ser destacado, por apresentar possibilidades de colaborar com o 

desempenho da resistência mecânica do concreto, é a relação entre a resistência desse material 

e a dimensão máxima do agregado reciclado usado na composição do concreto novo. Deve-se 

lembrar que o tamanho dos grãos do agregado graúdo reciclado pode influenciar na 

resistência à compressão desse concreto reciclado, devido à quantidade de argamassa aderida.  
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3.2.2 Forma e textura dos grãos 

 

De modo geral, para o concreto no estado fresco, a trabalhabilidade e a quantidade da 

água de amassamento são fatores influenciados diretamente pela forma e pela textura das 

partículas dos agregados. Assim, partículas de textura áspera, angulosas e alongadas requerem 

mais pasta de cimento para produzir misturas trabalháveis (NEVILLE, 1997). 

As características da forma e da textura do agregado interferem de tal maneira nos 

resultados da resistência do concreto que, se forem utilizados agregados reciclados na mistura, 

deve-se considerar que são mais irregulares, com textura mais áspera e rugosa que os 

agregados naturais (ÂNGULO, 2000; LEITE, 2001). Essas características, segundo Leite 

(2001), dependem da composição do resíduo e do equipamento de britagem utilizado. Já em 

relação à forma do agregado reciclado, a autora destaca que o britador de mandíbulas tem a 

vantagem de proporcionar distribuição granulométrica dos agregados mais adequada para o 

uso em concreto, enquanto que o britador de impacto gera grãos de forma cúbica com boas 

características mecânicas. 

Ainda em relação às formas dos agregados reciclados dos concretos, Leite (2001) 

refere que grãos mais lamelares e de textura rugosa tendem a melhorar a coesão entre os grãos. 

Em contrapartida, prejudicam a trabalhabilidade do concreto, e exigem um consumo maior de 

pasta de cimento. Por isso, Lima (1999) recomenda que se evite o uso de grãos de forma 

excessivamente lamelar. Entretanto, devido à rugosidade, o agregado passa a ter um potencial 

maior de absorção da pasta de cimento, comparado ao agregado natural, cuja superfície é mais 

lisa. Isso pode ocasionar mais precipitação dos cristais de hidratação, nos poros da superfície 

do agregado, e provocar um fortalecimento da zona de transição do concreto, fazendo com 

que a matriz e o concreto funcionem como um bloco fundido de um único material, 

proporcionando mais resistência ao concreto (LEITE, 2001). 

De acordo com Ferreira (2007), há várias possibilidades de se aferirem as formas das 

partículas do agregado. Para isso, basta usar alguns tipos de ensaio, por exemplo, índice de 

angulosidade, volumétrico e de forma. Através do ensaio do índice de forma, é possível 

determinar o grau de lamelaridade em uma amostra de agregado. Esse índice indica como 

serão o arranjo e a disposição dos grãos dentro do concreto, o que pode influenciar na 

resistência à compressão, pois, na forma mais achatada, os grãos tendem a se compor em 

planos horizontais, e isso facilita a formação de películas de água e a criação de planos 

sensíveis à ruptura. 
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3.2.3 Teor de argamassa aderida 

 

O termo argamassa aderida é próprio dos agregados reciclados, pois neles se encontra 

uma massa formada de uma mistura de cimento, água e agregados finos, que ficam colados ao 

agregado graúdo, compondo a matriz do concreto (FERREIRA, 2007). Determinadas 

concentrações de argamassa, aderida ao agregado reciclado, podem reduzir sua densidade, 

aumentar a sua porosidade e diminuir a resistência mecânica e a durabilidade dos concretos 

que utilizarem esses agregados (LIMA, 1999). A qualidade dos agregados reciclados de 

concreto pode ser melhorada reduzindo-se a quantidade de argamassa aderida e aproximando 

sua composição à dos agregados naturais do concreto de origem. 

 De acordo com Sanchez (2004) e Brito (2005), essa concentração de argamassa 

aderida depende, em parte, do tipo de trituração utilizado na reciclagem do resíduo, e para 

conseguir reduzir o teor de argamassa, podem ser utilizados alguns tipos de processo, a saber:  

 

a) Processos sucessivos de trituração; 

b) Processos especiais de trituração; 

c) Tratamento mecânico, térmico ou químico dos agregados reciclados de concreto. 

 

Na tabela 3.3, os autores mostram que as frações de menores dimensões 

granulométricas apresentam maiores percentagens de argamassa aderida em seus grãos e, por 

esse motivo, não recomendam a utilização de agregados finos na produção de concreto com 

agregados reciclados, porquanto a presença de finos piora as propriedades mecânicas do 

concreto.  

 

Tabela 3.3 – Percentagem de argamassa aderida para diferentes frações 

granulométricas de agregado de concreto 
 

Referência / Autor Fração granulométrica (mm) Argamassa aderida (%) 

Hansen & Narud (1983) 

4/8 58 a 64 

8/16 38 a 39 

16/32 25 a 35 

Barra (1996) 
6/12 59,2 

12/20 51,7 

Santos et al. (2002) 5/19 36,3 a 49,4 

Sanchez (2004) 

4/8 32,6 a 54,6 

8/16 23,4 a 44,4 

4/16 27,2 a 45,4 

Fonte: (FERREIRA, 2007) 
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3.2.4 Massa específica e massa unitária 

 

Segundo Nicolau (2008), a massa específica e a massa unitária dos agregados naturais 

utilizados nos concretos são, normalmente, maiores que as dos agregados reciclados. Isso 

acontece, quase sempre, pelo fato de o agregado natural apresentar uma porosidade menor. 

No que diz respeito aos agregados reciclados de concreto, Hansen (1992) acrescenta que a 

existência de argamassa impregnada sobre a superfície dos grãos provoca a redução da massa 

específica. De acordo com Bazuco (1999), a massa específica dos agregados reciclados é 

cerca de 5 a 10% menor que a dos agregados naturais, dependendo, em parte, da origem e da 

granulometria do material. Apresenta, ainda, valores de 2,12 g/cm
3 

a 2,70 g/cm
3 

para massa 

específica de agregados originados de concreto.  

Em um trabalho realizado por Vieira (2003), a autora encontrou valores de massa 

específica variando de 2,51 g/cm
3
 a 2,52 g/cm

3
, respectivamente, para os agregados miúdos e 

os graúdos reciclados, enquanto que, para as massas específicas do agregado natural, são 2,70 

g/cm
3 

para o graúdo, e 2,62 g/cm
3
, para o miúdo, como expresso na tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Resultado de massa específica dos agregados 

Agregado Tipo de material Massa específica (g/cm
3
) Relação com o agregado natural (%) 

Graúdo Natural 2,70 - 

Reciclado 2,52 93 

Miúdo Natural 2,62 - 

Reciclado 2,51 96 
 

Fonte: (VIEIRA, 2003) 

 

Nicolau (2008) chama à atenção para a variedade de valores de massa específica 

encontrados na literatura científica, mesmo para os materiais de composição semelhante. 

Ressalta que isso acontece em decorrência de aspectos como: tipo de beneficiamento utilizado, 

composição do resíduo, granulometria e métodos de ensaio empregados para determinar essas 

propriedades.  

No estudo de dosagem de concreto, é importante conhecer a massa específica e a 

unitária do agregado, pois, como se refere Leite (2001), os valores das massas específicas e 

unitárias são menores nos agregados reciclados, por isso, é preciso compensar a quantidade de 

material reciclado nas misturas, quando na dosagem em massa do concreto são utilizados 

agregados reciclados e naturais. 
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3.2.5 Porosidade, permeabilidade e absorção de água 

 

Conforme já mencionado, dependendo das características e da intensidade dos poros 

existentes nos agregados, poderá haver um aumento no volume de vazios, provocando maior 

porosidade e menor massa específica ao concreto.  Segundo Neville (1997), a porosidade, a 

permeabilidade e a absorção dos agregados afetam as proporções de dosagem para a coesão 

interna da pasta de cimento hidratado e a aderência entre a pasta e o agregado, o que influi 

diretamente nas propriedades mecânicas do concreto. 

Mesmo conhecendo as propriedades citadas dos agregados reciclados que influem 

diretamente no desempenho do concreto, é difícil determinar um padrão de qualidade para 

eles. Por isso, Carrijo (2005) recomenda que se use o desempenho do concreto como critério 

principal para se avaliar a qualidade dos agregados reciclados utilizados. Juan e Gutiérrez 

(2009) asseveram que a qualidade de agregado reciclado de concreto é inferior à do agregado 

natural, devido ao alto teor de argamassa aderida aos grãos, (23% a 44% - para fração de 8/16 

mm), que provoca efeitos desfavoráveis às propriedades de densidade, absorção e abrasão 

“Los Angeles”. Por isso, os autores indicam uma quantidade-limite ideal de 44% de 

argamassa aderida ao agregado natural, pois, assim, a absorção do agregado reciclado será 

inferior a 8%, e sua densidade, superior a 2,16g/cm
3
. 

Barra (1997) lembra que a composição do material pode influir na intensidade dos 

poros existentes nas partículas do agregado reciclado, nas formas desses poros e na rede de 

comunicação que há entre eles. Isso favorece o crescimento da porosidade, do teor de 

absorção de água e provoca uma diminuição na densidade do material. O autor acrescenta, 

ainda, que a eficiência na hidratação dos poros desses agregados está sujeita às condições 

iniciais de umidade em que se encontram, do tempo em que os grãos ficam em contato com a 

água e da forma como ocorre esse contato - se somente com água ou com pasta de cimento.  

Hansen e Narud (1983) apresentam, na tabela 3.5, valores das propriedades de 

agregados reciclados em britadores de mandíbula, provenientes de concretos de resistências 

variadas. Nessa tabela, observa-se que, nas frações granulométricas de menores diâmetros, 

ocorrem menores massas específicas dos agregados, maior absorção, maiores perdas por 

abrasão Los Angeles e maior percentagem de massas aderidas aos grãos. 
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Tabela 3.5 – Propriedades de agregados de concreto reciclado 

Tipo de 

agregado 

Fração 

granulométrica 

(mm) 

Massa 

específica 

(g/cm
3
) 

Absorção de 

água (%) 

Perda por 

abrasão Los 

Ángeles 

(L500) 

Volume de 

argamassa 

aderida aos grãos 

de rocha natural 

(%) 

Reciclado (H) 

4/8 2,34 58 a 64 30,1 58 

8/16 2,45 38 a 39 26,7 38 

16/32 2,49 25 a 35 22,4 35 

Reciclado (M) 

6/12 2,35 59,2 32,6 64 

12/20 2,44 51,7 29,2 39 

5/19 2,48 36,3 a 49,4 25,4 28 

Reciclado (L) 

4/8 2,34 32,6 a 54,6 41,4 61 

8/16 2,42 23,4 a 44,4 37,0 39 

4/16 2,49 27,2 a 45,4 31,5 25 

Fonte: (HANSEN E NARUD, 1983) 

Nota: H, M e L significam que os concretos britados (em britador de mandíbula) eram de alta, média e baixa 

resistência, respectivamente. 

 

A velocidade de absorção de água nos agregados reciclados é mais rápida do que nos 

agregados naturais, de forma que eles podem atingir a saturação em questão de minutos 

(TENÓRIO, 2007). 

Leite (2001), usando um processo modificado de determinação de absorção de água 

dos agregados reciclados de RCC, constatou que os agregados atingiram cerca de 50% da 

absorção total em 10 minutos. Esse tempo é citado na literatura como o tempo em que a 

absorção começa a se processar de forma mais lenta, ou seja, é o ponto em que a curva da 

absorção, em função do tempo, inicia um comportamento assintótico. 

Tenório (2007) concebe que o comportamento do concreto no estado fresco, sua 

consistência e, consequentemente, sua trabalhabilidade recebem influência da absorção inicial 

de água, o que torna importante essa avaliação, pois pode acontecer que parte considerável da 

água de mistura seja absorvida pelo agregado reciclado. Para evitar que isso ocorra, Leite 

(2001) recomenda a realização de estudos antecipados sobre a taxa de absorção de água do 

agregado, para que, no momento da mistura do concreto, seja feita a compensação adequada 

dessa taxa, com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade da mistura e impedir excesso de 

água no concreto reciclado que possa provocar redução na sua resistência.  

Gonçalves (2007), depois de examinar as especificações técnicas de alguns países, nas 

exigências do uso de agregados reciclados de concreto e misto - (ARB, e ARM), relacionou 

na tabela 3.6, os valores máximos permitidos por essas normas em seus requisitos de absorção 

de água, teor de cloretos e de sulfatos e os valores mínimos de massa específica que podem 

afetar as resistências mecânicas e a durabilidade dos concretos reciclados. 
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Tabela 3.6 – Requisitos de normas de agregados reciclados de outros países 

 

Especificação 

 

Classificação 

Massa 

específica 

mínima (kg/m
3
) 

Máxima 

absorção de 

água (%) 

Máximo teor 

de cloretos 

(%) 

Máximo teor 

de sulfatos 

(%) 

Brasil ARB - 7 1 1 

Alemanha ARB 2000 10 0,04 0,8 

Hong-Kong ARB 2000 10 0,05 1 

Japão ARM 2200 7 - - 

RILEM ARB 2000 10 - 1 

Holanda ARB 2000 - 0,05 1 

Portugal ARB 2200 7 - 0,8 

Noruega ARB 2000 10 - - 

Fonte: (GONÇALVES, 2007) 

Nota: ARB – Agregado reciclado de betão (concreto) 

  ARM – Agregado reciclado misto (concreto e alvenaria)  

 

Para compreender bem mais os estudos dos valores de absorção de água do agregado 

graúdo reciclado, Sanchez (2004) acrescenta que, pelas normas japonesas, esse agregado, ao 

ser usado em concreto reciclado, deve atender aos limites que variam de 3 a 7% de absorção 

de água, dependendo da finalidade de sua aplicação. De acordo com as especificações do 

Comitê Técnico de Pesquisa - RILEM (1993) - os valores de absorção de água permitidos 

para o uso em concreto armado variam de 3-10%, dependendo da origem e da composição do 

agregado. 

Na norma brasileira NBR 15116 (ABNT, 2004), a regulamentação do uso de 

agregados reciclados, de resíduos sólidos da construção civil, com a finalidade de se preparar 

concreto sem função estrutural, estabelece que, para os agregados graúdos reciclados com 

composição de origem no concreto (ARC), a absorção máxima permitida deve ser de 7%, 

para os graúdos, e 12%, para os miúdos.  

Na produção de concreto com agregados reciclados, é necessário acrescentar mais 

água à mistura, se comparado com traços preparados com agregado natural. Porém cuidados 

devem ser tomados para não se colocar mais água do que o necessário, pois isso traria 

consequências para o desempenho quanto à resistência do concreto. Assim, compensar 

parcialmente a taxa de absorção dos agregados graúdos reciclados em (40-50%) da sua 

absorção média, através de uma pré-umidificação dos mesmos, durante dez minutos de 

imersão em água, foi o procedimento utilizado por Leite (2001) para diminuir os problemas 

de trabalhabilidade das misturas, sem afetar a resistência mecânica do concreto nem onerar os 

custos. 
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3.2.6 Desgaste por abrasão do agregado 

 

Neville (1997) enuncia que a resistência à abrasão é uma das propriedades do concreto, 

que sofre influência da porosidade, da permeabilidade e da absorção dos agregados, assim 

como, da aderência entre a pasta de cimento hidratada e o agregado. A forma mais utilizada 

para determinar a resistência à abrasão e o atrito é o ensaio americano de abrasão “Los 

Angeles”, através do qual se verifica a correlação entre o desgaste real dos agregados e as 

resistências à abrasão e atrito desses agregados em questão. Nunes (2007) acrescenta que, no 

Brasil, ainda não existe uma norma específica do ensaio de abrasão para os agregados graúdos 

reciclados, e a utilizada atualmente é a mesma adotada para os agregados graúdos naturais, a 

norma da ABNT – Ensaio de abrasão “Los Angeles” - NM 51(ABNT, 2001). 

Ao estudar os agregados reciclados, Sanchez (2004) afirma que uma das formas de se 

controlar a sua qualidade pode ser através da análise dos coeficientes do ensaio de Los 

Angeles, pois demonstram a perda de massa por abrasão que sofrem quando submetidos a 

esse ensaio, e podem diminuir em torno de 12% a 43%. Outros fatores que também influem 

para essa perda de massa são o tamanho dos grãos utilizados no ensaio, o tipo de 

processamento empregado para produzir o agregado reciclado e a resistência do concreto 

natural de origem.  

 

3.2.7 Substâncias nocivas no agregado (contaminantes) 

 

De acordo com Coutinho (1999), as substâncias nocivas ao agregado podem ser 

classificadas, de um modo geral, em:  

 

1. Impurezas - substâncias que interferem no processo de hidratação do cimento, que 

deterioram o concreto ou provocam reações prejudiciais a ele ou à armadura do 

concreto armado. Podem ser de origem orgânica, como madeira, tecidos têxteis, 

papéis e os detritos vegetais que aparecem com mais frequência nas areias, ou de 

sais minerais, como os cloretos, os sulfatos (especialmente o gesso), os sulfuretos, 

os álcalis e os óxidos de ferro.  

2. Partículas finas (˂ 75µm) - substâncias de dimensões iguais ou inferiores às do 

cimento, presentes, normalmente, nas argilas e no pó de pedra (britagem), que 

interferem na estrutura do concreto hidratado, porque agem como película de 

revestimento do grão e impedem que a pasta de cimento tenha uma aderência 
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eficaz com o agregado. A Norma Brasileira NBR 15116 (ABNT, 2004) determina 

o percentual máximo dessas partículas finas nos agregados de origem de concreto 

(ARC) em 10%, para os agregados graúdos, e em 15%, para os miúdos. 

 

 Lima (1999) considera contaminantes ou impurezas no agregado reciclado, 

praticamente, todos os materiais minerais não inertes ou os que prejudicam a qualidade de 

concretos e argamassas, quando são produzidos com agregados que os contenham. Esses 

materiais podem causar efeitos negativos nas propriedades mecânicas dos concretos 

reciclados e em sua durabilidade (LEITE, 2001). 

 São exemplos de alguns tipos de impurezas encontrados nos agregados: 

 

a) As impurezas provenientes de demolição, que são frequentemente contaminadas 

por matérias orgânicas ou solos argilosos de difícil remoção. Hansen (1992) 

assevera que uma das formas de minimizar a presença desse material na 

reciclagem é utilizar sprinklers acima das correias transportadoras e 

peneiramentos adequados. Quebaud (1996) ressalta que essas impurezas, 

normalmente, estão presentes em maiores quantidades na fração miúda do 

agregado reciclado, portanto, o ideal é descartar essa fração do material. 

b) O gesso é um tipo de impureza bem presente na composição do RCC, 

extremamente nocivo ao concreto, pois forma a etringita secundária, subproduto 

da hidratação do cimento, altamente expansiva, que provoca tensões internas e 

pode causar fissuras no concreto (LEITE, 2001). De acordo com Coutinho (1999), 

os sulfatos de cálcio, ao reagir com o aluminato tricálcico do agregado ou do 

cimento Portland, em presença de água, provocam uma reação expansiva, que 

poderá favorecer a deterioração do concreto, se a quantidade de sulfatos presentes 

estiver acima de certos limites. No Brasil, a NBR 15116 (ABNT, 2004) estabelece 

o limite máximo de 1% de presença de sulfatos nos agregados reciclados 

destinados ao preparo de concreto sem função estrutural. Leite (2001) recomenda 

que o gesso deve ser eliminado da composição do resíduo antes do seu 

beneficiamento e que, mesmo assim, ensaios de verificação dos níveis de sulfatos 

nos agregados devem ser realizados para garantir a qualidade dos concretos 

reciclados. 

c) O vidro pode ser um perigoso contaminante para o concreto, pois aumenta os 

riscos de provocar reações álcali-sílicas em meios aquosos, mesmo que sejam 
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utilizados cimentos com baixo teor de álcalis. Essas reações, com o tempo, podem 

provocar expansões, seguidas de fissurações e diminuição da resistência do 

concreto (HANSEN, 1992).  

d) Os metais devem ser removidos, no decorrer do processo de beneficiamento, para 

evitar que pequenas quantidades de aço provoquem manchas ou pequenos danos à 

superfície dos concretos, principalmente em presença de cloretos (HANSEN, 

1992) 

e) Os cloretos podem existir nos agregados reciclados ou ser provenientes da água 

com a qual estiveram em contato. Segundo Coutinho (1999), os cloretos alteram o 

tempo de pega do cimento e a velocidade do endurecimento e podem ocasionar, 

nas armaduras do concreto armado, sua oxidação sob a forma de ferrugem. Para 

controlar o nível da presença de cloretos nos agregados reciclados destinados ao 

preparo de concreto sem função estrutural, a Norma Brasileira NBR 15116 

(ABNT, 2004), estabelece o limite máximo de 1%. 

f) As substâncias de origem orgânicas ou não minerais, como madeira, plásticos, 

betume, materiais carbonizados e vidros são instáveis no concreto quando 

submetidas a ciclos de secagem e molhagem. Hansen (1992) assevera que devem 

ser impostos valores para limitar a quantidade de contaminantes orgânicos para os 

agregados reciclados, para os quais a NBR 15116 (ABNT, 2004) recomenda o 

limite máximo de 2% de presença de materiais não minerais. 

g) Os torrões de argilas são contaminantes que, de acordo com a NBR 15116 (ABNT, 

2004), devem ter os seus níveis controlados em valores máximos de 2% para os 

agregados reciclados destinados ao preparo de concreto sem função estrutural.  

 

 

3.2.8 Confronto de critérios das normas internacionais e nacionais 

 

A tabela 3.7 classifica os agregados reciclados do concreto, como ARB e os de origem 

mista, concreto e alvenaria, como ARM. Em relação a essa classificação, mostra o percentual 

máximo permitido para substituir os agregados naturais por reciclados graúdos e miúdos, e as 

condições de aplicação de cada agregado classificado e a resistência máxima permitidas para 

os concretos produzidos com esses agregados, nos países citados. 
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Tabela 3.7 - Aplicação dos agregados reciclados e seus limites nas normas citadas 

 

Especificação 

 

Classificação 

Máxima substituição de 

agregados naturais por 

reciclados 

 

Condições de aplicação 

 

Resistência 

máxima 

permitida Graúdos Miúdos 

Brasil 
ARB e ARM 

 
100% 100% 

Concreto sem função 

estrutural 

15 MPa 

 

Hong-Kong ARB 
20 ou 

100% 
0% 

Estruturas com esforços 

pequenos ou concreto 

estrutural dependendo do teor 

de substituição 

20 MPa (para 

100%) e 35 

MPa (para 20% 

de  substituição) 

Japão ARM 100% 

até 100% 

dependendo 

da aplicação 

Fundações e estruturas com 

esforços pequenos 
18 MPa 

RILEM ARB 100% 

Apenas se 

cumprirem os 

requisitos 

impostos aos 

naturais 

Ambiente seco, úmido e 

marítimo 
Sem limite 

Holanda ARB 100% 

Apenas se 

utilizadas com 

agregados 

graúdos 

convencionais 

Ambientes não agressivos C40/C50 

Suíça ARB 100% 20% 

São exigidos testes adicionais 

para utilização em concreto 

protendido 

C30/C37 

Espanha 

 
ARB 20% 0% 

Não é permitida a utilização 

em concreto protendido 

40 MPa 

 

Fonte: (GONÇALVES, 2007) 

Nota: ARB - Agregado reciclado de betão (concreto) 

          ARM - Agregado reciclado misto (concreto e alvenaria)  

 

  

3.3 PROPRIEDADES DOS CONCRETOS PRODUZIDOS COM AGREGADOS 

RECICLADOS DE RCC 

 

O uso crescente de agregados reciclados, provenientes dos resíduos da construção civil 

na produção de concretos, tem alcançado níveis acima de 80% na Europa.  Segundo Vazquez 

(1997), existe conscientização, no sentido de se usarem mais os agregados naturais nos 

concretos de alta resistência e nos concretos protendidos, onde há necessidade de resistir a 

compressões superiores a 25MPa. Entretanto, é necessário lembrar que a substituição do 

agregado natural pelo reciclado nos concretos, além de mudar o desempenho em relação à sua 

resistência, sofre alterações em algumas propriedades, tanto de natureza mecânica quanto de 

durabilidade.  

O grau das exigências para o uso de concretos com agregados reciclados varia de 

acordo com as especificações técnicas de cada país. No entanto, Hansen (1992) considera 

fundamental a qualidade do agregado reciclado que se emprega no concreto, para 
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proporcionar ao material resistência compatível com as suas necessidades, comportamento 

estável diante das possibilidades de surgimento de umidade, isenção das reações adversas 

quando estiver em contato com o cimento e o aço das armaduras, neutralidade de impurezas 

reativas e que tenha formas granulométricas adequadas para facilitar a trabalhabilidade do 

material.  

De modo geral, os concretos com agregados reciclados apresentam características que 

se diferenciam dos concretos convencionais. Essas diferenças dependem do tipo e da 

qualidade do agregado reciclado. Lima (1999) cita algumas características das propriedades 

do concreto que sofrem modificações pelo uso do agregado reciclado, quais sejam: 

 

a) Resistência mecânica; 

b) Absorção de água; 

c) Porosidade e permeabilidade; 

d) Retração por secagem; 

e) Módulo de elasticidade; 

f) Fluência; 

g) Massa específica. 

 

Apesar das diferenças existentes entre o concreto convencional e o concreto com 

agregados reciclados, elas podem ser minimizadas, desde que se apliquem as recomendações 

técnicas na escolha do agregado reciclado para a produção do novo concreto. Esses cuidados 

vão desde o momento da seleção do resíduo para a fabricação do agregado e passam por 

etapas como classificação, separação de contaminantes, controle de qualidade, adoção de 

procedimentos corretos de aplicação, análise das condições de exposição, entre outros. Tudo 

isso para garantir o seu uso em concreto com responsabilidade estrutural (LIMA, 1999). 

 

3.3.1 Propriedades do concreto reciclado - no estado fresco 

 

A determinação da massa específica do concreto no estado fresco é um procedimento 

que permite assegurar a uniformidade da mistura e garantir o controle do teor de ar que influi 

na consistência e na porosidade do concreto. Quando esse concreto for produzido com 

agregado reciclado, deve apresentar teor de ar maior, em comparação com o concreto 

convencional. O motivo principal é o fato de que o agregado reciclado tem massa específica 

menor e maior quantidade de vazios retidos. Isso provoca no novo concreto produzido com o 
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agregado reciclado uma diminuição na massa específica (LATTERZA; MACHADO JÚNIOR, 

1999).  

Latterza (1998), em seu trabalho investigativo sobre os agregados reciclados de RCC, 

utilizando os agregados graúdos de dimensão máxima 19,0 mm e 9,5 mm, com teores de 

substituição de 50% e 100%, em relação ao agregado natural, demonstrou, conforme 

apresentado na tabela 3.8, que houve influência da menor densidade dos agregados reciclados 

nos valores das massas específicas do concreto no estado fresco, pois, na taxa de substituição 

de 100%, essa diminuição ficou entre 4 e 9%, enquanto que, na taxa de 50%, apresentou uma 

redução ligeiramente proporcional à massa específica do concreto reciclado em relação ao 

concreto convencional.  

 

Tabela 3.8 – Massa específica do concreto no estado fresco  

Dmáx (mm) Tipo de agregado graúdo 
Abatimento 

(mm) 
Massa específica (g/cm³) 

19,00 

Natural 75 2,442 (1,00)* 

50% natural + 50% reciclado 80 2,323 (0,95)* 

100% reciclado 70 2,229 (0,91)* 

9,50 

Natural 49 2,292 (1,00)* 

50% natural + 50% reciclado 68 2,250 (0,98)* 

100% reciclado 75 2,192 (0,96)* 

Fonte: (LATTERZA, 1998) 

Nota: * valor (%) relativo ao agregado natural  

 

A partir dos resultados apresentados na tabela 3.8, verifica-se que a menor variação da 

massa específica dos concretos com agregado reciclado refere-se à menor dimensão máxima 

(Dmáx.) do agregado utilizado. 

A qualidade de uma estrutura depende das boas condições de trabalhabilidade do 

concreto usado na produção dos elementos que compõem essa estrutura. Assim, a boa 

trabalhabilidade do concreto está relacionada às facilidades de manuseio desse material. 

Porém é importante lembrar que outras propriedades também estão associadas à 

trabalhabilidade, como por exemplo: consistência, segregação, exsudação, ar incorporado, 

coesão, etc. (NUNES, 2007).  

A NBR NM 67 (ABNT, 1998) é a norma brasileira que estabelece procedimentos de 

verificação da consistência do concreto fresco, que permitirá a esse material uma boa 

trabalhabilidade. Essa verificação é realizada através de um aparato - o cone de Abrams - que 

permite constatar o abatimento do tronco de cone provocado por uma determinada dosagem 
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de concreto e avalia a uniformidade dessa mistura (NUNES, 2007). Contudo, segundo Neville 

(1997), vale lembrar que não existe um ensaio aceitável que determine diretamente a 

trabalhabilidade de um concreto, com precisão de resultados expressos por uma grandeza 

física.  

A trabalhabilidade pode ser considerada uma das propriedades importantes do 

concreto no estado fresco, uma vez que exerce grande influência sobre as propriedades do 

concreto endurecido. Os concretos reciclados recebem muita influência das características 

próprias do agregado reciclado presente na mistura, pois a forma mais irregular, a textura 

mais áspera e a maior necessidade de absorção de água que ocorre nesse agregado promovem 

certo travamento entre os grãos da mistura que provocam menor redução no abatimento. 

Segundo Leite (2001), essa perda de abatimento tem uma estreita relação com a curva de 

absorção de água do agregado, razão pelo qual é preciso realizar a pré-umidificação dos 

agregados reciclados, sem que se altere a relação água/cimento, para reduzir a influência da 

taxa de absorção na perda de trabalhabilidade dos concretos reciclados. 

A autora recomenda que, caso persista a necessidade de se ajustar a trabalhabilidade 

em função do valor do abatimento, devem-se usar aditivos plastificantes ou 

superplastificantes na pasta do cimento, antes da adição da areia, para que o aditivo atue de 

forma mais eficiente sobre as partículas de cimento.  

Outros fatores como os relacionados abaixo devem ser considerados quando se analisa 

a trabalhabilidade de um concreto. Neville (1997) recomenda cuidados em relação à 

influência do tempo nas medições do abatimento e das condições climáticas sobre a mistura, 

pois podem afetar a perda de trabalhabilidade. São eles: 

 

a) A temperatura ambiente do local do ensaio; 

b) A temperatura dos componentes do concreto; 

c) A umidade dos agregados; 

d) As propriedades do cimento; 

e) A medição do abatimento logo após a descarga da betoneira 

 

3.3.2 Propriedades do concreto reciclado - no estado endurecido 

 

Apesar de se conhecerem as características e as propriedades do concreto 

convencional, ou seja, do concreto produzido com agregados naturais, é necessário entender 
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as diferenças que ocorrem com o concreto, em relação ao seu comportamento e às 

propriedades, quando se substituem esses agregados pelos reciclados. 

 

3.3.2.1 Resistência à compressão 

 

A propriedade mecânica de resistência à compressão é uma das mais importantes no 

processo de avaliação dos elementos que compõem uma estrutura (FERREIRA, 2007).  De 

modo geral, dependem de fatores como as características e as proporções dos materiais 

constituintes da mistura, o grau de adensamento e as condições de cura. Entretanto, a relação 

água/cimento é o fator mais influente. 

Os resultados satisfatórios que são apresentados por vários autores sobre a propriedade 

mecânica da resistência à compressão dos agregados reciclados têm indicado a possibilidade 

de se usar esse material para fins estruturais, desde que se cumpram as recomendações 

técnicas existentes (LIMA, 1999). No Brasil, essas definições técnicas estão explícitas na 

NBR 6118 (ABNT, 2007), que considera como valor de resistência à compressão média os 

resultados determinados segundo os preceitos da NBR 12655 (ABNT, 2006) e da NBR 5739 

(ABNT, 2007). 

 Brito (2005) verificou que é possível se obterem resistências mecânicas com valores 

aproximados do concreto convencional, mesmo se usando concretos com agregados 

reciclados. Para isso, observou que é importante usar curvas granulométricas e 

trabalhabilidade semelhantes às utilizadas nos concretos naturais e comprovou que as 

resistências aumentavam à medida que se usavam menores taxas de agregados reciclados na 

mistura, principalmente os finos, com menores teores de impureza, e quando melhoravam as 

características dos agregados reciclados. Mas o principal fator para adquirir resistências 

maiores é a relação a/c, pois afeta diretamente as propriedades da matriz e da zona de 

transição. 

A influência do grau de umidade dos agregados reciclados nos concretos foi estudada 

por Oliveira e Vazquez (1996), em cujos experimentos registraram que a condição de 

semissaturado é a que provocou melhor resposta nos resultados da compressão axial, aos 28 

dias de cura, obtendo-se valores muito próximos aos do concreto convencional, em torno de 

10%, menor.  

Em suas experiências com concretos produzidos com o agregado graúdo reciclado, em 

percentagens de 20 e 50% de substituição ao agregado natural, Sanchez (2004) encontrou 

redução na resistência à compressão, que variava entre 6 e 16%, respectivamente, em relação 
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ao concreto de 100% de agregado graúdo natural. Nessa mesma linha de pesquisa, Hansen 

(1992) cita que outros autores apontam uma queda de 5 a 20% nos resultados da resistência à 

compressão dos concretos com agregados graúdos reciclados, comparados aos concretos 

convencionais. Latterza (1998) complementa afirmando que, em seus estudos com concretos 

reciclados, trabalhando com taxas de substituição entre 50 e 100% de agregado graúdo 

reciclado, no lugar dos agregados graúdos naturais, encontrou, nesses concretos, uma redução 

média de 16% a 35%, respectivamente, nos valores da resistência à compressão em 

comparação com os concretos convencionais.  

A influência da densidade dos agregados graúdos sobre a resistência à compressão foi 

verificada por Carrijo (2005), em suas experiências com agregados (naturais e reciclados) de 

densidade, que variavam entre 1,74 g/cm
3
 e 2,68 g/cm

3
 e a relação água/cimento, entre 0,4 a 

0,67. Nesse seu trabalho, a autora constatou que, à proporção que se usavam agregados com 

densidades maiores na mistura, aumentava-se a resistência à compressão do concreto, e isso 

ocorreu em todas as relações de água/cimento, testadas na experiência. Para os agregados de 

densidade 2,11 g/cm
3
, a resistência encontrada na relação a/c de 0,67 foi de 17,37MPa, 

enquanto que, na relação de 0,4, passou para 32,28MPa. Assim, houve um aumento de 46,2% 

entre os valores dos resultados da resistência à compressão. Para as densidades de 2,53 g/cm
3
, 

na relação 0,67, ficou em 20,70MPa, e para 0,4, em 42,59MPa, com um aumento de 51,4%, 

conforme mostra o gráfico da figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Resistência à compressão dos concretos em função da massa específica dos 

agregados para cada relação a/c. 

 

Fonte: (CARRIJO, 2005) 
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Lovato (2007) lembra, no entanto, que a densidade do agregado graúdo reciclado não 

é atributo único para obtenção de resistências maiores nos concretos, pois se devem observar 

também as formas das partículas, a composição e a granulometria dos agregados. 

Carrijo (2005) assevera que existe forte dependência entre a porosidade do concreto e 

a resistência média à compressão, devido à influência da densidade dos materiais presentes na 

mistura. Essa relação é mais significativa para os concretos com agregados de densidade que 

estejam abaixo do valor 2,2g/cm
3
, pois a absorção aumenta de forma considerável, 

principalmente para relações a/c menores, em que a porosidade aumenta e provoca reduções 

nas resistências. 

Cabral (2007), com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas de 

produção de concretos com agregados reciclados, descreve o double-mixing como sendo um 

método de mistura dos constituintes do concreto. Nesse método, a água da mistura é dividida 

em duas partes. Uma é adicionada inicialmente ao agregado graúdo e, juntamente com o 

cimento, forma uma pasta de envolvimento dos seus grãos, para melhorar as propriedades da 

zona de transição e a resistência desse concreto. A parte restante, no momento da colocação 

do agregado miúdo. 

Sobre o uso de aditivo superplastificante na mistura, Neville (1997) descreve que o 

resultado da reação das moléculas do aditivo com as do cimento desencadeia um processo que 

auxilia a trabalhabilidade da massa do concreto. Esse efeito pode ser aproveitado para gerar 

concretos de melhores resistências, com possibilidade de acréscimos de até 20% nas 

resistências dos concretos convencionais, verificado aos 28 dias de cura.   

Barra (1996), em sua investigação sobre resultados de ensaios de resistência de 

concretos convencionais e reciclados, observou que, quando se comparam esses resultados, 

constata-se que existem distorções que variam de 8,5% a 40%, e a forma de tornar esses 

resultados mais coerentes é procurar fazer comparações somente entre concretos que tenham 

os mesmos parâmetros e procedimentos de produção. 

 

3.3.2.2 Resistência à tração 

 

Os dimensionamentos das estruturas de concreto são fundamentados nos 

conhecimentos das resistências à compressão e tração desse material. Segundo Mehta e 

Monteiro (2008), há uma relação forte, porém sem proporcionalidade direta entre as duas 

propriedades, porquanto, à medida que a resistência à compressão aumenta, ocorre o mesmo 

na tração, entretanto com uma taxa menor. De forma que a relação entre a resistência à tração 
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e a resistência à compressão é da ordem de 10 a 11% para concreto de baixa resistência, de 8 

a 9%, para o de média resistência, e de 7%, para o de alta resistência. Os fatores principais 

que provocam essas relações íntimas são citados pelos autores como sendo as propriedades da 

matriz e da zona de transição na interface, ou seja, a relação água/cimento, tipo de agregado, 

aditivos e adições. 

A resistência à tração pode ser avaliada através dos métodos de ensaio da flexotração, 

compressão diametral e tração direta. Carvalho e Figueiredo Filho (2004) asseveram que 

existe uma correspondência aproximada entre eles, e a resistência à tração direta é, 

aproximadamente, 85% da resistência à tração por compressão diametral e 60% da resistência 

obtida pelo ensaio de flexotração. De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007), a tração direta 

fct pode ser considerada igual a 0,9. fct.sp ( tração por compressão diametral ou indireta), ou 

0,7.fctf  (tração na flexão). 

A relação conferida nas propriedades mecânicas entre a resistência à tração por 

compressão diametral, à tração na flexão e a resistência à compressão simples, segundo 

Latterza (1998), independe da procedência, ou seja, permanece a mesma, tanto para os 

concretos convencionais quanto para os concretos reciclados de mesma classe. Isso fica 

evidenciado nos valores demonstrados na tabela 3.9, que mostra que os concretos preparados 

com agregados reciclados obtiveram desempenho igual ou ligeiramente superior aos 

concretos de referência. 

 

Tabela 3.9 - Resistência à tração por compressão diametral e na flexão 

Dmáx (mm) Tipo de agregado graúdo 

Resistência à tração 

Por compressão diametral (MPa) 

 28 dias 

Na flexão (MPa)  

28 dias 

19,0 

natural 2,6 3,7 

50% natural + 50% reciclado 2,6 3,7 

100% reciclado 2,7 3,9 

9,5 

natural 2,3 3,3 

50% natural + 50% reciclado 2,5 3,4 

100% reciclado 2,2 3,3 

Fonte: (LATTERZA, 1998) 

 

Leite (2001), estudando o comportamento do concreto reciclado em relação à tração, 

observou que: 

a) O aumento da relação a/c provocou reduções dos valores da resistência na flexão, 

em 26% dos casos, enquanto que, na tração por compressão diametral, em 42%. 
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b) Para qualquer teor de substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado, ou 

em combinação com o agregado miúdo reciclado, tende a ocorrer reduções nos 

resultados da resistência à tração na flexão, enquanto acontece o inverso para as 

situações em que somente o agregado miúdo reciclado está presente na mistura. 

Isso foi verificado em todas as relações de água/cimento avaliadas em sua 

pesquisa. 

c) Houve tendência de redução da resistência à tração, em todos os casos estudados 

de concreto com agregado graúdo reciclado, para as situações em que se 

aumentava a dimensão do agregado.  

 

Após suas experiências, Gonçalves (2007) reforça a ideia de que não existe influência 

da origem ou natureza dos agregados em relação aos resultados dos ensaios de tração, no 

entanto, pode haver interferência devido à forma e à textura.  

 

3.3.2.3 Módulo de deformação 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2007) determina que o módulo de elasticidade do concreto deve 

ser obtido de acordo com as prescrições da NBR 8522 (ABNT, 2008), considerando-o como 

módulo de deformação tangencial para ser utilizado nas análises elásticas de projeto.   

A relevância de se conhecer o módulo de elasticidade de um material, para o projeto 

estrutural, reside no fato de que, através dessa propriedade, segundo Mehta e Monteiro (2008), 

podem-se prever as deformações de uma estrutura e, indiretamente, avaliar o valor das 

aberturas de fissuras máximas, em função do carregamento a que poderá ser submetida.  

Existe uma relação direta entre a massa específica e o módulo de deformação em materiais 

homogêneos. No caso do concreto, que é considerado um material heterogêneo, seu 

comportamento elástico é determinado pela fração volumétrica, pela massa específica, pelo 

módulo de deformação dos principais constituintes e pelas características da zona de transição. 

Os fatores que afetam a porosidade do agregado, da matriz da pasta de cimento e da zona de 

transição devem ser considerados relevantes na influência sobre o módulo de deformação do 

concreto. 

Analisando os teores dos agregados reciclados utilizados no concreto, Levy (2001) 

conclui que o aumento dos teores de substituição do agregado natural pelo reciclado na 

mistura provoca uma redução de 12 a 28% no módulo de elasticidade desse concreto. 

Observou, também, que, usando o cimento CP-I nacional, em combinação com o aumento da 
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relação a/c, reduz a diferença entre o módulo de elasticidade do concreto referência e o do 

reciclado, a qual chega ser nula para relações a/c = 0,75. O processo ficava inverso, no caso 

da troca do cimento CP-I pelo CP-V ARI nacional, conforme demonstrado nas figuras 3.9 e 

3.10 que comparam a variação do módulo de elasticidade do concreto convencional com o 

concreto reciclado, em função da relação a/c e do tipo de cimento. 

 

 

Figura 3.9: Módulo de deformação em 

função da relação a/c e do cimento CP - I 
 

 

Fonte: LEVY (2001) 

 

 

Figura 3.10: Módulo de deformação em 

função da relação a/c e do cimento CP -V 

ARI 

 

Fonte: LEVY (2001) 

 

O aumento da porosidade introduzido no concreto reciclado é provocado, em grande 

parte, pelo aumento do teor de agregado reciclado utilizado na mistura e da relação a/c. 

Através de observações em sua pesquisa, Leite (2001) concluiu que esses fatores provocam 

reduções no módulo de deformação dos concretos reciclados e são mais deformáveis do que 

os concretos convencionais. Assim, à medida que se aumenta a relação a/c e o teor de 

agregado reciclado, diminuem os valores dos módulos de deformação desses concretos.  

Latterza (1998) admite que o fenômeno da “cura úmida interna” facilitou a penetração 

da pasta do cimento nos poros superficiais do agregado e favoreceu a aderência entre a matriz 

de cimento e os agregados, o que provocou, no concreto reciclado, resistência com valores de 

15% a 19% superiores em relação aos concretos convencionais. A expressão “cura úmida 

interna” foi utilizada pelo autor para explicar que a água retida no interior dos poros dos 

agregados reciclados, devido à pré-umidificação, na fase de endurecimento da pasta, 

contribuirá para o processo de hidratação como se fosse uma cura úmida interna. Esses 

resultados, demonstrados na tabela 3.10, foram encontrados pelo autor em sua experiência 

com concreto reciclado, em que ele usou a brita reciclada 19,0 mm, com teores de 50% e 

100%, em substituição ao natural, e com a brita 9,5 mm, nas mesmas proporções.    
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Tabela 3.10 – Resistência à compressão e módulo de elasticidade 

 

 

Dmáx (mm) 

 

 

Tipo de agregado graúdo 

Resistência à compressão 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade (GPa) 

7 dias 28 dias 28 dias 

19,00 

natural 18,0 
25,4 (1,00) 

 15,4 (1,00) 

50% natural + 50% reciclado 20,8 
29,3 (1,15) 

 17,5 (1,14) 

100% reciclado 22,4 
30,3 (1,19) 

 15,2 (0,99) 

9,50 

natural 16,0 
24,7 (1,00) 

 13,1 (1,00) 

50% natural + 50% reciclado 21,3 
29,2 (1,18) 

 12,8 (0,98) 

100% reciclado 21,0 
29,0 (1,17) 

 13,4 (1,02) 

Fonte: (LATTERZA, 1998) 

Nota: % (Reciclado/natural) 

 

Comparando-se os valores dos módulos de elasticidade dos concretos reciclados e os 

de referência, fica evidenciado que, praticamente, não houve alteração entre os resultados, 

principalmente para os concretos com teores de 100% de agregado reciclado. Já para os 

concretos com 50% de reciclado e 50% de natural, percebe-se que houve um acréscimo de 

14%, aproximadamente, entre os módulos de elasticidade dos concretos de referência e os 

reciclados, para o caso em que só se usa agregado de 19,0 mm. 

Lovato (2007), estudando os agregados reciclados procedentes de três locais diferentes 

e selecionados através de uma separação densitária, obteve resultados que permitem afirmar 

que esse processo de seleção dos agregados pode ser utilizado como parâmetro de controle do 

módulo de deformação de concretos com agregados reciclados, pois essa propriedade depende, 

principalmente, de características dos agregados, como densidade e porosidade. Na figura 

3.11, a autora demonstra que agregados mais densos resultam em concretos com maiores 

módulos de deformação, conforme se verifica na comparação dos resultados obtidos nas três 

coletas de agregados de densidades variadas. Além disso, na coleta 1, com massa específica 

de 2,4 g/cm
3
, foi obtido módulo de deformação 8% menor que o da coleta 3 (2,58 g/cm

3
), e 

para a coleta 2 (2,45 g/cm
3
), o módulo de deformação foi quase 6% menor que o da coleta 3. 
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Figura 3.11 – Módulo de deformação em função da densidade do agregado. 

 

Fonte: (LOVATO, 2007) 

 

A autora acrescenta que, comparando os dados da pesquisa de Leite (2001) e de 

Cabral (2007) com os dados obtidos em sua pesquisa, Lovato (2007) pôde comprovar uma 

tendência de comportamento do módulo de deformação com os aumentos dos teores de 

substituição dos agregados reciclados e da relação água/cimento, demonstradas da seguinte 

forma: 

 

a)  O módulo de deformação apresentou redução com o aumento do percentual de 

agregado graúdo reciclado; 

b) O módulo de deformação diminui em torno de 15% a 18% com o aumento da 

relação água/cimento.  

 

3.3.2.4 Absorção de água e índice de vazios 

 

De acordo com Neville (1997), a resistência do concreto e a sua durabilidade são, 

basicamente, em função do volume de todos os vazios existentes internamente, como ar 

aprisionado, poros capilares e poros do gel. Esse volume, a forma, as características e a 

distribuição desses poros no concreto dependem, em grande parte, da influência que o 

agregado graúdo exerce sobre a pasta de cimento hidratado. O conhecimento desse processo 

formador da porosidade do concreto, através do estudo da absorção de água por imersão e 

índice de vazios, ajuda a prever o tempo que os agentes agressivos levarão para alcançar a 

armadura, o que desencadeia o início do processo de corrosão. 
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Levy (2001) lembra que os concretos em cuja constituição se utiliza o agregado 

reciclado têm mais capacidade de absorver água, em relação aos concretos de referência. Esse 

fato poderia ser explicado pelas características do agregado graúdo, como sua alta absorção e 

menor densidade, que estimulam o surgimento de poros com maior diâmetro capilar e em 

maiores proporções dos poros capilares menores, que favorecem a ação dos mecanismos 

preponderantes de deterioração relativos ao concreto e contribuem para diminuir a vida útil da 

estrutura. 

Em seus estudos sobre as propriedades do concreto reciclado, Buttler (2003) constatou 

aumentos em torno de 40% para valores da absorção de água, e de 30%, para os índices de 

vazios nos concretos reciclados, em relação aos concretos convencionais, e verificou que 

existe uma relação íntima entre as propriedades de massa específica e a absorção de água 

ocorrida na mistura, conforme demonstrado na figura 3.12. O autor acrescenta que, para os 

concretos reciclados com resistência elevada e baixa relação água/cimento, ocorre mais 

absorção de água, comparando-se com os concretos convencionais, devido à influência do 

agregado graúdo que é mais poroso.  
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Figura 3.12 – Comportamento da massa específica em função da absorção de água de 

concretos com agregados reciclados. 

 
Fonte: (BUTTLER, 2003) 

 

Em contrapartida, Lovato (2007) concorda que a densidade do concreto reciclado é 

influenciada pelo agregado reciclado, mas afirma que a composição e a granulometria dos 

agregados também influenciam sua absorção de água. 

Nunes (2007) relata as suas experiências com concreto reciclado produzido com traços 

variados de (1: 6,5 – pobre); (1: 5,0 – normal) e (1: 3,5 – rico), substituindo, gradativamente, 

os agregados graúdos naturais pelo reciclado em percentagens de 0%, ao qual chamou de 

traço CR, 25% de CAGR25, 50% de CAGR50, 75% de CAGR75 e 100% de CAGR100%. Na 

comparação dos resultados de absorção entre traços diferentes, porém com o mesmo 

percentual de agregado reciclado, observou, como mostra o gráfico da figura 3.13, que houve 

decréscimos na absorção de água. Por exemplo: para o traço CR (pobre), o valor de absorção 

é de 8,22%, para o CR (normal), de 7,82%, enquanto para o CR (rico), é de 7,32%.  

Entretanto, para os mesmos traços, ocorreram crescimentos gradativos na absorção de água, 

na medida em que se aumentaram os percentuais de substituição do agregado. Por exemplo, 

nos traços pobres: CR, a absorção é de 8,22%; no traço CAGR25, de 9,80%; no CAGR50, de 

11,87%; no CAGR75, de 14,29%, e no traço CAGR100, de 15,69%. 
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Figura 3.13 – Absorção de água de concretos com agregados reciclados 

 

Fonte: (NUNES, 2007) 

 

Logo, verificou que, tanto no gráfico da absorção de água quanto no gráfico do índice 

de vazios da figura 3.14, houve o mesmo tipo de comportamento, ou seja, à medida que se 

aumentaram os teores de agregados reciclados no mesmo traço, houve acréscimo na absorção 

de água e nos índices de vazios, entretanto, à proporção que se aumentaram as quantidades de 

cimento nos traços, foram provocados decréscimos na absorção de água e nos índices de 

vazios.  
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Figura 3.14 – Índice de vazios de concretos com agregados reciclados 

 

Fonte: (NUNES, 2007) 

 

3.4 ESTUDO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS NERVURADAS 

 

As lajes pré-moldadas nervuradas são constituídas por nervuras pré-moldadas de 

concreto armado, chamadas de vigotas, e por elementos de composição volumétrica, 

chamados de lajotas, ou de blocos de enchimento vazado constituídos de material cerâmico, 

concreto ou em poliestireno expandido (EPS), unidos por uma capa de concreto moldada 

sobre esses elementos no momento da execução da laje. Segundo, Carvalho e Figueiredo 

Filho (2004), esse tipo de laje, mostrada na figura 3.15, é uma solução estrutural simples e 

econômica, amplamente usada em todas as regiões do país, principalmente em construções 

residenciais e comerciais de pequeno e médio portes, como os conjuntos habitacionais. Suas 

principais vantagens são a eliminação de fôrmas, a redução sensível da quantidade de 

escoramento, peso próprio menor e mais rapidez de execução na construção, comparadas com 

o sistema de lajes maciças de concreto armado. Porém, apresenta algumas desvantagens, 

como a dificuldade na execução das instalações prediais e os valores dos deslocamentos 

transversais, que são maiores que os apresentados pelas lajes maciças. 
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Figura 3.15 – Seção transversal de laje pré-moldada 

 

 

Fonte: COLETÂNEA HABITARE, VOL.3 

 

Carvalho e Figueiredo Filho (2004), ao estudar o comportamento estrutural de um 

pavimento composto por quatro vigas utilizadas para apoiar a uma laje com nervuras pré-

moldadas adequadamente, solidarizadas por uma capa de concreto, tiveram a oportunidade de 

comparar os resultados obtidos nesse modelo (1), com mais dois outros sistemas estruturais 

estudados: um, com laje pré-moldada, cujos elementos eram totalmente independentes, ou 

seja, com a capa sem proporcionar rigidez na outra direção, modelo (2), e o outro, de um 

pavimento de laje maciça, – modelo (3), conforme os desenhos ilustrativos mostrados na 

figura 3.16. 

 

Figura 3.16 – Elementos isolados (Modelo 2); Laje pré-moldada (Modelo 1); Laje 

maciça (Modelo 3) 

                    Modelo 2                                     Modelo 1                                Modelo 3 

 

     

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 
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Nesse estudo, de caracterização do comportamento estrutural dos esforços internos e 

do estado de deslocamentos obtidos para as três situações, os referidos autores tiveram como 

objetivo principal identificar um modelo de cálculo (físico e matemático) que pudesse ser 

utilizado com facilidade, segurança e que resultasse em valores próximos dos reais para 

pavimentos de lajes com vigotas pré-moldadas – modelo (1). Assim, depois de analisar os 

esforços e os deslocamentos dos modelos (1) e (3) pelo processo de grelhas equivalentes e o 

modelo (2), considerando elementos isolados, cada um trabalhando como uma viga 

independente, verificaram, por meio da configuração dos diagramas de deformações dessas 

lajes, mostrados no desenho da figura 3.17, que a maciça apresentava os menores valores, e os 

resultados da laje pré-moldada com a capa solidária e da laje com elementos isolados estavam 

com os valores das deformações relativamente próximos. Em relação aos esforços de flexão 

na região central, observaram que o modelo (3) apresentava, novamente, os menores valores, 

enquanto que os modelos (1) e (2) estavam, mais uma vez, com os resultados próximos, sendo 

o (1) com valores intermediários entre o (2) e o (3). 

 

Figura 3.17 – Deslocamentos dos pavimentos nos modelos (2); (1); e (3) 
 

Modelo – 2 (elementos independentes) 

 

 

Modelo – 1 (laje pré-moldada) 

 

 

Modelo – 3 (laje maciça) 

 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 

 

Portanto, esses resultados mostraram que é aceitável a consideração de lajes 

unidirecionais com nervuras pré-moldadas que se comportam como elementos independentes, 

pois essa simplificação de cálculo favorece a segurança e é muito próxima da realidade. Isso 

justifica o emprego de um modelo matemático que consiste em um conjunto de vigas 

paralelas, em seção, na forma de “T”, que trabalham praticamente independentes para o 

dimensionamento, a flexão e a verificação do estado de deformação excessiva de uma laje 

pré-fabricada. Assim, os autores recomendam que o momento máximo de uma nervura de laje 

pré-moldada simplesmente apoiada seja calculado a favor da sua segurança, como o de um 

elemento isolado, sendo expresso por: 
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(3.1) 

 

Onde p é a carga atuante na nervura, e l, seu vão. 

Como no dimensionamento da laje pré-moldada o elemento de enchimento não tem 

função estrutural, a laje pré-moldada, para efeito de dimensionamento, passa a ser composta 

de vigotas e uma capa de concreto. Portanto, seu comportamento é semelhante ao de uma laje 

nervurada.  De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007), norma brasileira que regulamenta os 

procedimentos de projeto de estruturas de concreto, as lajes nervuradas são lajes moldadas no 

local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos está 

localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte (bloco) de forma a 

tornar plana a superfície externa.  

A Figura 3.18 mostra o detalhe da seção transversal de uma laje nervurada, em que hf  

representa a espessura da capa de concreto, ht, a altura total da laje, bw, a largura da nervura, 

lo, a distância entre as nervuras, e bf , a largura efetiva da mesa colaborante da seção T. 

 

Figura 3.18 – Detalhe da seção transversal de uma laje nervurada 

 
Fonte: ARAGÃO (2007) 

 

A norma específica brasileira para lajes pré-fabricadas e unidirecionais - a NBR 

14859-1 (ABNT, 2002) - regulamenta o recebimento, a utilização dos componentes a serem 

empregados na execução e a configuração geométrica dos elementos constituintes dessas lajes, 

mostrada na figura 3.19 da seguinte forma:  

8

. 2

.

lp
M máx 
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Figura 3.19 – Seção transversal da laje pré-moldada com vigotas de concreto armado 

 
Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

 

a) Altura da laje - Depende dos resultados obtidos através do dimensionamento 

realizado de acordo com os requisitos da NBR14859-1 (ABNT, 2002) e é representado pela 

espessura total (h), ou seja, a soma das alturas padronizadas dos elementos de enchimento (ho) 

mais a parcela da altura da capa de concreto (hc). Esses valores estão prescritos por essa 

norma na tabela 3.11. Também podem ser utilizadas outras alturas, desde que atendidas todas 

as disposições da norma e que o fornecedor e o comprador estejam de acordo. 

 

Tabela 3.11 – Composição da altura total da laje pré-moldada 

Altura do elemento de 

enchimento (he) cm 

Altura total da Laje 

(h = he + hc) cm 

7,0 10,0; 11,0; 12,0 

8,0 11,0; 12,0; 13,0 

10,0 14,0; 15,0 

12,0 16,0; 17,0 

16,0 20,0; 21,0 

20,0 24,0; 25,0 

24,0 29,0; 30,0 

29,0 34,0; 35,0 

Fonte:NBR 14859 – 1 (ABNT, 2002) 

Nota:  h = altura do elemento de enchimento (he) + altura da capa (hc) 

 

b) Elementos de enchimento - Suas dimensões são padronizadas por essa norma, de 

acordo com os valores expressos na tabela 3.12 e com os desenhos da figura 3.20, e devem ter 

uma conformação de um bloco maciço ou vazado, composto por materiais leves, 

suficientemente rígidos, para servir de forma para o concreto complementar da capa. No 

Brasil, os elementos de enchimento mais utilizados são os produzidos a partir de poliestireno 

expandido (EPS) e os blocos cerâmicos, todos com a função de reduzir o peso próprio da laje. 

De acordo com a NBR 14859-1, são desconsiderados como colaborantes nos cálculos de 

resistência e rigidez da laje. 
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Figura 3.20 – Elementos de enchimentos 

 
Fonte: NBR 14859 - 1 – (ABNT, 2002) 

 

Tabela 3.12 – Dimensões padronizadas dos elementos de enchimento 

Elementos de enchimento da laje pré-moldada 

Altura (he) nominal em cm 7,0 (mínima); 8,0; 9,5; 11,5; 15,5; 19,5; 23,5; 28,5 

Largura (be) nominal em cm 25,0 (mínima); 30,0; 32,0; 37,0; 39,0; 40,0; 47,0; 50,0 

Comprimento (c) nominal em cm 20,0 (mínima); 25,0 

Abas de encaixe em cm 

(av) 3,0 

(ah) 1,5 

Fonte: NBR 14859 – 1 (ABNT, 2002). 

 

c) Intereixo - É a distância entre eixos de vigotas pré-fabricadas, entre as quais são 

montados os elementos de enchimento. Os intereixos mínimos variam em função do tipo da 

vigota e das dimensões do elemento de enchimento. De acordo com a figura 3.19 da seção 

transversal de laje pré-moldada com vigotas de concreto armado, o valor do intereixo é a 

soma da largura bv da vigota mais o valor be, que representa a distância interna entre vigotas. 

Para lajes com vigotas de concreto armado, essa norma estabelece o valor mínimo 

padronizado de 33,0 cm. 

d) Vigotas – São elementos lineares constituídos por concreto estrutural, executado 

industrialmente fora do local de utilização da estrutura ou mesmo no canteiro de obras, sob 

rigorosas condições de controle de qualidade. Com seção usualmente em forma de “T” 

invertido e armadura passiva de tração totalmente englobada pelo concreto da vigota, são 

utilizadas para compor as lajes de concreto armado com a função de resistir aos esforços de 

tração oriundos da flexão. 

e) Capa de concreto - A NBR 14859-1 permite considerar a capa como parte 

resistente da laje se sua espessura for, no mínimo, igual a 3,0 cm, e no caso da existência de 

tubulações, a espessura da capa acima delas deverá ser de, no mínimo, 2,0 cm. Devem ser 

observados, ainda, os limites dados na tabela 3.13. 
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Tabela 3.13 – Dimensões padronizadas da altura total da laje pré-moldada 

Capa mínima resistente para as alturas totais padronizadas (cm) 

Altura total da laje 10 11 12 13 14 16 17 20 21 24 25 29 30 34 

Espessura mínima da 

capa resistente 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Fonte: NBR 14859 – 1 (ABNT, 2002). 
 

f) Flecha - Maior deslocamento perpendicular ao plano da laje. A determinação desse 

valor é um fator de vital importância no projeto das lajes com vigotas pré-moldadas e deve ser 

calculado conforme a NBR 6118 (ABNT, 2007), respeitando-se os limites prescritos pela 

NBR 9062 (ABNT, 2002). 

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2004), a flecha máxima, ainda sem os efeitos 

da fluência do concreto, para situação de nervuras simplesmente apoiadas nas extremidades, 

solicitada por cargas uniformemente distribuídas, deve ser calculadas por: 

 

 

 (3.2) 

 

Em que: 

p – ação atuante em uma nervura; 

l – vão do tramo (normalmente, a distância entre os eixos das vigas de apoio) da nervura; 

Ec – módulo de deformação do concreto; 

Im – inércia média. 

 

Ainda em relação às prescrições das dimensões de lajes nervuradas, a NBR 6118 

(ABNT, 2007) complementa, definindo os valores mínimos, com o objetivo de evitar um 

desempenho inaceitável e de propiciar condições de execução adequadas. Assim, devem ser 

observadas as seguintes prescrições: 

 

a. A espessura da mesa, quando não houver tubulações horizontais embutidas, deve 

ser maior ou igual a 1/15 da distância entre nervuras, e não, menor que 3 cm. 

b. O valor mínimo absoluto deve ser de 4 cm, quando existirem tubulações 

embutidas de diâmetro máximo 12,5 mm. 

c. A espessura das nervuras não deve ser inferior a 5 cm. 

mc IE

pl
a

384

5 4
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d. Nervuras com espessura menor que 8 cm não devem conter armadura de 

compressão. 

e. Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras, menor ou igual a 65 cm, pode 

ser dispensada a verificação da flexão da mesa, e para a verificação do 

cisalhamento da região das nervuras, permite-se a consideração dos critérios de 

laje. Para casos com valores maiores que 65 cm, deve-se consultar a NBR 6118. 

 

3.4.1 Dimensionamento nos estados limites  

 

Para lajes nervuradas pré-moldada, são, em geral, determinantes no dimensionamento: 

 

 O Estado Limite Último de Capacidade Resistente das seções sob flexão e 

cisalhamento; 

 O Estado Limite de Utilização para Deformação Excessiva. 

 

A verificação de colapso na flexão nas lajes nervuradas pré-moldada, é feita com as 

hipóteses básicas da flexão contida na NBR 6118 (ABNT, 2007). Considera-se neste caso, 

que a seção transversal tenha a forma de um “T”. Sendo assim, é necessário, de início, o 

cálculo da largura bf (largura colaborante) da capa de concreto, que contribui para resistir aos 

esforços aplicados. Dessa forma na composição da seção da viga T, mostrada na Figura 3.21, 

a largura colaborante bf  deve ser dada pela largura da viga bw  acrescida de, no máximo, 10% 

da distância a entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga em que houver laje 

colaborante. Assim, a determinação da seção segue a seguinte expressão: 

 

Figura 3.21: Largura colaborante da mesa 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2007) 

 

bf  =  bw + 2.b1   (3.3) 
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Onde:  

 

b1 ≤ 0,1a   e  b1 ≤ 0,5b2    

 

O valor de lo é atribuído a distância interna entre as nervuras e o parâmetro a, à 

distância entre momentos fletores nulos, e pode ser estimado em função do comprimento do 

vão teórico L do tramo, considerado através das expressões: 

 

a) Tramo simplesmente apoiado....................................... a = 1,00.L 

b) Tramo com momento em uma só extremidade............. a = 0,75.L 

c) Tramo com momento nas duas extremidades............... a = 0,60.L 

d) Tramo em balanço......................................................... a = 2,00.L 

 

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2004), para o dimensionamento das lajes 

no estado último de flexão devem ser analisados, além das combinações de ações a serem 

empregadas, as características geométricas das seções, os efeitos da fissuração e as flechas-

limites, diretamente ligadas à destinação ou tipo de elemento estrutural, conforme 

recomendações da norma apresentadas a seguir. 

 

A. Deslocamentos limites e combinações de ações  

 

Os “deslocamentos-limite” são valores práticos utilizados para verificar o estado-

limite de deformações excessivas da estrutura e estão agrupados, de acordo com a norma 

NBR 6118 (ABNT, 2007), em quatro grupos básicos: aceitabilidade sensorial, efeitos 

específicos, efeitos em elementos não estruturais e efeitos em elementos estruturais. Dentre 

esses quatro estados-limites de deformações, a aceitabilidade sensorial é caracterizada por 

vibrações indesejáveis ou efeito visual desagradável. A limitação da flecha para prevenir essas 

vibrações, em situações especiais de utilização, deve ser realizada conforme esta indicada no 

quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Limite de deslocamento para aceitabilidade sensorial 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2007) 

 

Em relação às combinações de ações que ocorrem com o elemento estrutural, deve ser 

escolhida aquela que provoca os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. A verificação da 

segurança, em relação aos estados limites últimos e aos estados limites de serviço deve ser 

realizada em função de combinações últimas e combinações de serviço, respectivamente. 

As combinações de serviços são classificadas de acordo com a sua permanência na 

estrutura e verificadas como estabelecidos a seguir: quase permanentes, frequentes e raras. 

Dentre as três combinações, a quase permanente de serviço descrita no quadro 3.2, é a que 

atua durante grande parte do período de vida da estrutura, e sua consideração pode ser 

necessária na verificação do estado limite de deformações excessivas. 

 

Quadro 3.2 – Descrição das combinações de serviço 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2007) 

 

Portanto, a combinação utilizada neste trabalho é “quase permanente”, e pode ser 

escrita de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2007), da seguinte forma: 

Fd,ser  = ∑ Fgk  + ∑ Ψ2 . Fqk        (3.4) 
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Onde: 

Fd,ser  é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

Fgk  ações permanentes como do tipo peso próprio da laje; 

Fqk  ações principais acidentais como do tipo sobrecarga de utilização; 

Ψ2  é o fator de redução de combinação quase permanente para o estado limite de serviço. 

 

B. Dimensionamento no estado limite último de flexão simples 

 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2007) o estado limite último para uma viga de 

concreto armado é caracterizado a partir do instante em que a distribuição das deformações na 

seção transversal pertencer a um dos domínios definidos na figura 3.22. Os domínios 

representam as diversas possibilidades de ruínas da seção a partir do instante em que o 

elemento começar a ser solicitado por uma ação externa. A cada par de deformações 

específicas de cálculo  εc (concreto) e εs (aço) correspondem um esforço normal, se houver, e 

um momento fletor, atuantes na seção.  

 

Figura 3.22 – Domínio de deformação no estado limite último de uma seção transversal 

 
Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2007) 

 

Para determinar a resistência de cálculo de uma dada seção transversal, é preciso saber 

em qual domínio está situado o diagrama de deformações específicas de cálculo dos materiais 

(aço e concreto). 

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2004), o dimensionamento de uma peça em 

concreto armado é calculado, preferencialmente, na fronteira entre o domínio 3 e 4. Assim, a 

ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento da armadura. Essa é a 

situação desejável para projeto, pois os dois materiais atingem sua capacidade máxima de 
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resistência e, assim, são aproveitados integralmente, o que resulta em um dimensionamento 

econômico e com menor risco de ruína não avisada. Cabe ressaltar que, no caso de lajes 

nervuradas com vigotas pré-moldadas, em muitas situações, o estado limite de deformação 

excessiva passa a ser determinante no cálculo. 

 

a) Cálculo do momento máximo resistente 

 

Para determinar o momento resistente da seção, conhecida a largura colaborante bf da 

capa de concreto que contribui para resistir aos esforços aplicados e à posição da linha neutra 

x, tem-se: 

Para a situação de x ≤ hf  (como seção retangular), 

 

 

(3.5) 

 

Para a situação de x > hf  (como seção T), 

 

(3.6) 

 

O momento máximo resistido se dá entre os domínios 3 e 4 (x = x34) porque, nesse 

caso, os materiais que compõem o concreto armado são aproveitados o máximo possível. 

Portanto, o valor da distância da linha neutra à borda mais comprimida fica dada pela equação: 

 

    (3.7)   

 

Assim, para calcular o momento máximo resistente, é necessário determinar o valor da 

linha neutra x para o limite dos domínios (x34) conforme a situação (x ≤ hf  ou x > hf  ). 

 

b) Cálculo da armadura longitudinal 

 

A quantidade de armadura longitudinal, para seções transversais retangulares, 

conhecidos a resistência do concreto (fck), a largura da seção (bw), a altura útil (d) e o tipo de 

aço (fyd e εyd ), é determinadaa partir do equilíbrio das forças atuantes na seção, de acordo 

com os domínios representados no diagrama de domínio de deformação estabelecidos pela 
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NBR 6118(ABNT, 2007). Isso resulta em fórmulas e tabelas (apresentadas no anexo A) como 

as encontradas em Carvalho e Figueiredo Filho (2005), que são representadas a seguir: 

 

 

(3.8) 

 

Onde:  

Md - o momento fletor solicitante de cálculo na seção para o dimensionamento é 

determinado a partir da multiplicação do momento em serviço pelo coeficiente de ponderação 

γf. 

d - é a distância entre o centro de gravidade da armadura longitudinal de tração até a 

fibra mais comprimida de concreto. 

KZ - coeficiente adimensional encontrado na tabela 3.1 do livro de Carvalho e 

Figueiredo Filho (2004) em função do coeficiente: 

(3.9) 

 

Onde:  

 

b - largura da seção transversal de vigas de seção retangular ou da nervura (parte mais 

estreita da seção transversal), também chamada de alma, nas vigas de seção T.  

A tabela 3.1, citada acima, está no anexo A desse trabalho e mostra o coeficiente KX 

(braço de alavanca), que permite calcular a posição da linha neutra (KX = x/d) e determinar o 

domínio de deformação em que a peça está trabalhando. 

Quando atuar um momento fletor positivo em seções transversais da laje nervurada 

(tração na borda inferior), há duas possibilidades de ocorrência em relação à linha neutra  x:  

 

 x ≤ hf - se a distância da linha neutra for menor que a espessura da mesa, a região 

comprimida do concreto é um retângulo de lado bf  e altura x, e a armadura (As) 

pode ser calculada com o procedimento anterior, como uma seção retangular e 

usando-se no lugar de b o valor bf. 

 x > hf , neste caso, calcula-se a armadura considerando-se a seção como “T”. É 

preciso determinar a parcela do momento resistido pelas abas (M1) e pela nervura 

(Md - M1), e o valor da armadura total é determinado pela equação: 
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(3.10) 

 

 

 

Onde:  

O valor de KZ é determinado a  partir de KMD, substituindo-se b por bw e com o valor 

do momento M1 dado pela equação: 

 

(3.11) 

 

c) Verificação da armadura de distribuição 

 

Segundo a NBR14859-1 (ABNT, 2002), deve ser colocada uma armadura de 

distribuição posicionada na capa da laje, nas direções transversal e longitudinal, para 

distribuir as tensões oriundas de cargas concentradas e controlar a fissuração. Essa armadura 

deve ter seção de, no mínimo, As /s 0,9 cm
2
/m e As /s  20% da armadura principal, 

contendo pelo menos três barras por metro. A NBR 14859-1 (ABNT, 2002) complementa 

esses valores, especificando a armadura mínima de distribuição na tabela 3.14. 

 

Tabela 3.14 – Armadura mínima de distribuição 

 

Aço 

 

 

Área mínima 

Número de barras/m 

ᴓ 5.0 mm ᴓ 6.3 mm 

CA 25 0,9 cm
2
/m 5 3 

CA 50, CA 60 e tela soldada 0,6 cm
2
/m 3 3 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002). 

 

 Dimensionamento no estado limite último de cisalhamento 

 

As distâncias entre eixos de nervuras das lajes influem no comportamento do elemento 

em relação ao cisalhamento. Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2007), para lajes nervuradas que 

tenham distâncias entre nervuras menores ou iguais a 65 cm, as nervuras podem ser 

verificadas ao cisalhamento com critérios de lajes. Acrescenta, ainda, que podem prescindir 

de armadura transversal para resistir aos esforços de tração oriundos da força cortante, quando 

a força cortante de cálculo obedecer à expressão: 
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Vsd  ≤ VRd1                                                                     (3.12) 

 

A resistência de projeto ao cisalhamento é dada por: 

 

                                                                                                                              (3.13) 

 

Vsd  é a força cortante solicitante de cálculo 

Onde: 

Rd = 0,25fctd  e                                                                                                    (3.14) e (3.15) 

 

Com γc = 1,4 logo                  (3.16) 

 

 , não maior que │0,02│ (3.17) 

 

(Tensão de compressão devida, em geral, à protensão)          (3.18) 

 

K é um coeficiente que tem os seguintes valores: 

- para elementos em que 50% da armadura inferior não chegam até o apoio: K = │1│; 

- para os demais casos: K = │1,6 - d│, não menor que │1│, com d em metros; 

Onde: 

fctd é a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento; 

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2005), podem ser adotados os valores: 

 

 As1, nas lajes com vigotas pré-moldadas, que podem ser tomadas como a armadura 

longitudinal total de todas as nervuras existentes no trecho considerado; 

 bw é a soma das larguras das nervuras no trecho considerado. 

Usualmente, esse valor é para uma faixa de largura igual a 1,0 m. 
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 Verificação do estado-limite de deformação excessiva 

 

A figura 3.23 representa o desenho de uma viga de concreto armado, simplesmente 

apoiada, solicitada por esforços de flexão ao longo de seu comprimento. Percebe-se, através 

dos diagramas de tensões, que as suas seções transversais estão passando por situações-limites, 

que são definidas no diagrama de domínio de estado limite último de uma seção transversal e 

descritas pela NBR 6118 (ABNT, 2007), como: Estádio I, II ou III. 

No estádio I, o concreto resiste às tensões de tração, juntamente com a armadura, e 

apresenta como característica um diagrama de tensão linear, onde as ações solicitantes são as 

de serviço. Porém, para a situação de momentos maiores que o momento de fissuração (Mr), 

podem surgir fissuras de flexão nas seções e, a partir desse momento, o concreto tracionado, 

ainda sob o efeito de ações de serviço, não tem mais a capacidade de resistir às tensões. 

Portanto, admite-se que toda a tração seja resistida pelo aço. Essa situação é chamada de 

estádio II. 

 

Figura 3.23 – Viga de concreto armado simplesmente apoiada sob ações de serviço. 

 
Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 
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Para facilitar o entendimento, Aragão (2007) esquematizou, na figura 3.24, o gráfico 

do comportamento momento x deflexão dos elementos estruturais de concreto armado sujeitos 

à flexão. O trecho entre momento zero e (Mr) representa o estádio I, e (Mr) é o momento de 

fissuração. O trecho entre (Mr) e (My) caracteriza o estádio II, e o trecho acima de (My) 

representa uma situação em que começa a ocorrer o escoamento da armadura, o que significa 

o início da ruína da peça, ou seja, o estado-limite último - o estádio III (ações majoradas e 

resistências minoradas). 

 

Figura 3.24 – Gráfico momento x deslocamento de um elemento de concreto armado sob 

flexão 

 
Fonte: (ARAGÃO, 2007) 

 

Diante desse quadro de análise dos momentos e das deformações das seções em um 

elemento estrutural, Carvalho e Figueiredo Filho (2004) acrescentam que, como as seções 

trabalham nos estádios I ou II, quando solicitadas pelas ações de serviço, e como, em uma 

viga, há seções trabalhando nas duas situações, sua rigidez é afetada pelo momento e pelo 

grau de fissuração do concreto. Portanto, para determinar a flecha, é necessário obter uma 

inércia (média) que reflita essa condição.  

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2007), nos estados-limites de serviço, as estruturas 

trabalham, parcialmente, nos estádio I e II. A separação entre essas duas partes é definida pelo 

momento de fissuração, que pode ser calculado pela expressão aproximada: 

 

(3.19) 

 

Onde: 

α = 1,2 para seções T ou duplo T; 

α = 1,5 para seções retangulares; 

t

cct
r

y

If
M

..




93 

 

 

α – é o fator que correlaciona, aproximadamente, a resistência à tração na flexão com a 

resistência à tração direta; 

yt  - é a distância do centro de gravidade da seção à fibra mais tracionada; 

Ic  - é o momento de inércia da seção bruta de concreto; 

fct  - é a resistência à tração direta do concreto. Para determinar o momento de fissuração, deve 

ser usado ofctk,inf, no estado-limite de deformação de fissura, e ofct,m no estado limite de 

deformação excessiva, ou seja o               (3.20) 

 

a) Cálculo das características geométricas e deformação (Estádios I e II) 

 

Como em todas as peças de concreto armado deve existir a garantia de aderência entre 

as barras de aço e o concreto, para que os dois materiais trabalhem solidariamente, o centro de 

rotação da seção e a sua rigidez são afetados pelo posicionamento da armadura. Nesse caso, a 

seção deve homogeneizada, no que consiste em considerar, no lugar da área de aço existente 

As, uma seção de concreto equivalente. Na situação específica do estádio I, supõe-se que 

existe linearidade entre tensão e deformação, em que vale a Lei de Hooke, pois as 

deformações são pequenas e, como as deformações específicas do aço e do concreto são 

iguais (εc = εs), em razão da aderência, tem-se: 

 

Rs  = As . σs = As . εs . Es   ou 

 

Rs  = As . εc . Es                    (3.21) 

 

 

Sendo Rs , As e Es  a força, a área da armadura e o módulo de deformação longitudinal 

do aço, respectivamente.    

Para homogeneizar a seção, é preciso encontrar uma área de concreto (área equivalente) 

que suporte uma força igual à da armadura, ou seja: 

 

Rs = Ac.eq . εc . Ec                (3.22) 

 

Onde Ec é o modulo de deformação longitudinal do concreto. Igualando as duas 

expressões de Rs, é possível encontrar a relação entre a área de concreto e a armadura: 
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As . εc . Es  = Ac.eq . εc . Ec 

 

Chamando de αe a relação entre os módulos de deformação longitudinal do aço e do 

concreto - 

(αe = Es/ Ec ), a área equivalente de concreto é dada por: 

A c.eq = As . αe               (3.23)

      

Na determinação da Inércia, a norma NBR 6118 (ABNT, 2007) recomenda a 

consideração das características das seções compostas somente por concreto, ou seja, 

desconsiderando a presença da armadura (seção bruta). As expressões para uma seção em 

forma de “T”, representada na figura 3.25, estão expressas na tabela 3.15. 

 

Figura 3.25 – Seção transversal em “T” (bruta sem armadura) e (com armadura – As) 

 
Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 

 

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2004), a partir da determinação da quantidade 

de armadura necessária, é possível trabalhar com a seção composta por aço e concreto 

usando-se o procedimento de homogeneização. Convém lembrar que as características 

geométricas da seção de concreto sem armadura, também chamada de bruta, em diversas 

situações, pouco diferem daquelas em que se considera a armadura (seções homogeneizadas). 

Em alguns casos, podem-se calcular apenas as referentes à seção bruta, em vez de a 

homogeneizada. Para uma seção “T”, as expressões são dadas nas tabelas 3.15 e 3.16, por 

meio das quais se pode determinar a inércia da peça no estádio I, sem considerar a presença 

da armadura e com armadura longitudinal, respectivamente. 
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Tabela 3.15 – Características geométricas de seções transversais em “T” sem armadura 

Descrição Expressão Numeração 

Área (seção 

geométrica) 
  

(3.24) 

Centro de 

gravidade 

 

  

(3.25) 

Momento de 

inércia à 

flexão 

  

(3.26) 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO(2004) 

 

Tabela 3.16 – Características geométricas de seções transversais em “T” com armadura 

longitudinal As
’ 

Descrição Expressão Numeração 

Área (seção 

geométrica) 

  

(3.27) 

Centro de 

gravidade 

 

  

(3.28) 

Momento de 

inércia à flexão 

 

  

(3.29) 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDOFILHO(2004) 

 

A partir do instante em que, na peça, começam a atuar momentos maiores que o 

momento fletor de fissuração, as tensões de tração, na maioria dos pontos abaixo da linha 

neutra (LN), terão valores superiores ao da resistência característica do concreto à flexão (ftk), 

o que conduz ao estádio II (estado de fissuração), em que se admitem, ainda, que: 

 

 Os esforços de tração são resistidos apenas pela armadura localizada abaixo da 

linha neutra; 

 Há uma relação linear entre tensão e deformação específica no concreto para 

todos os pontos da seção transversal. 
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Na figura 3.26 estão desenhados a seção do tipo “T” e o diagrama das deformações e 

das tensões resultantes da atuação de momento maior que o de fissuração.  

 

Figura 3.26 – Seção em “T” no estádio II e os diagramas de deformações e de tensões 

resultantes 

 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 

 

Para calcular o momento de inércia no estádio II, é necessário conhecer a posição x da 

linha neutra obtida, que torna o momento estático da seção homogeneizada igual a zero. O 

cálculo de x, em casos de vigas com seção em forma de “T”, é obtido da equação do segundo 

grau: 

 

(3.30) 

 

cuja solução é: 

 

(3.31) 

 

Com os coeficientes a1, a2 e a3 iguais a: 

 

a1 = bw / 2                (3.32)

  

a2 = hf  . (bf - bw ) + (αe – 1) . As’ + (αe  . As)            (3.33)

  

    (3.34) 

 

e d’ sendo a distância do centro de gravidade de As’ até a borda comprimida de concreto. 
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Para situações em que a viga tem seção transversal retangular e não há armadura 

negativa, as equações também são válidas, basta considerar: bw = bf , hf  = 0 e As’= 0 

Para calcular o momento de inércia da seção no estádio II (Ix,IIo) em relação à linha 

neutra, cuja posição XII tenha sido determinada, com valores de XII < hf, deve-se utilizar a 

expressão: 

 

                                                                                                                                (3.35) 

 

Como as expressões obtidas anteriormente foram para os momentos de inércia 

relativas aos limites dos estádios I e II, e como, na realidade, o nosso elemento estudado, a 

viga “T”, tem seções trabalhando entre esses dois estádios, Carvalho e Figueiredo Filho (2004) 

afirmam que é necessário calcular sua flecha contemplando essa situação e, por isso, deve-se 

calcular uma inércia média, a fim de que não seja necessário introduzir sua variação. Os 

autores recomendam que se utilize o modelo simplificado de Branson (1968), que admite para 

todo o elemento de concreto uma única inércia, que representa os trechos fissurados e os não 

fissurados. Assim, para se obter o valor da inércia, intermediário ao valor no estádio I e no 

final do estádio II (estádio II puro), é utilizada a equação proposta por Branson e dada por: 

 

 

   (3.36) 

 

 

Onde: 

Im - momento de inércia efetivo para uma seção ou para toda a peça, no caso de vigas 

simplesmente apoiadas; momento de inércia médio entre a seção do apoio e a seção do 

meio do vão, para o caso de vigas contínuas; 

II - momento de inércia da peça no estádio I (da seção bruta ou homogeneizada); 

III - momento de inércia da peça no estádio II puro; 

MR - Momento de fissuração do concreto; 

Mat - Momento atuante na seção mais solicitada; 

n - índice de valor igual a 4, para situações em que a análise é feita em apenas uma seção da 

peça, ou igual a 3, quando se faz a análise da peça ao longo de todo o seu comprimento. 
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A NBR 6118 (ABNT, 2007), na avaliação aproximada da flecha imediata em vigas, 

faz uma adaptação na equação do valor de (Im), expressa anteriormente, para o cálculo da 

rigidez equivalente de uma viga de concreto que é dada pela equação (adaptada): 

 

(3.37) 

 

 

Onde: 

 

Ic - momento de inércia da seção bruta de concreto; 

III - momento de inércia da seção fissurada de concreto no estádio II, calculado com o 

coeficiente  

Ma - momento fletor na seção crítica do vão considerado; momento máximo no vão para vigas 

biapoiadas ou contínuas e momento no apoio para balanços, para a combinação de ações 

consideradas nessa avaliação; 

Mr - momento de fissuração; 

Ecs - módulo de elasticidade secante do concreto. 

b) Fatores que influenciam para a deformação de uma laje 

 

De acordo com Santine (2005), o método de avaliação das flechas recomendado pela 

NBR 6118 (ABNT, 2007) deve ser visto não como o valor que certamente será medido na 

estrutura real, mas como um valor associado a determinada expectativa de ocorrência. 

Kataoka (2005) acrescenta que, mesmo que se conheçam os parâmetros: valores de resistência 

à compressão do concreto, resistência à tração do concreto tirada de corpos de prova do 

concreto utilizado, controle do processo de fabricação do concreto e de cura, há discrepâncias 

entre os valores das flechas imediatas medidos e calculados teoricamente. 

Flório (2004) enuncia que a flecha de um elemento estrutural, por exemplo, a de uma 

laje, depende de diversos fatores, entre os principais, pode-se citar a inércia da sua seção 

transversal, característica do concreto, principalmente do módulo de elasticidade e das etapas 

de execução da concretagem da laje. Nesse caso, vale ressaltar os procedimentos de misturas 

dos materiais, o lançamento do concreto e, sobretudo, o adensamento e a cura. A má execução 

de uma dessas etapas reflete na qualidade do concreto e, consequentemente, na deformação da 

laje. 
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Em sua pesquisa com concreto ultraleve estrutural aplicado em lajes, Catoia (2012) 

utilizou o esquema de aplicação das forças do modelo clássico para análise de peças 

submetidas à flexão, conhecido, no caso de vigas, como ensaio de quatro pontos (dois pontos 

de aplicação das forças e dois de apoio). Por isso, em vez de considerar a equação da flecha 

imediata para cargas distribuídas (equação 3.2), utilizou a equação (3.38) da flecha para 

forças aplicadas em dois pontos, condizente com o modelo físico do ensaio.       

 

                           (3.38) 

 

 

P/2 – Força aplicada em dois pontos (kN) 

 

Com esse procedimento, Latterza (1998) na avaliação dos painéis leves de vedação, 

obteve flechas maiores do que usando a equação 3.2 

 

3.5 PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO COM AGREGADOS RECICLADO DE RCC 

 

3.5.1 Painéis leves de vedação 

 

Em relação à influência das características do concreto reciclado no comportamento 

estrutural (resistência e deformações) de elementos pré-fabricados, verifica-se, através do 

trabalho de Latterza (1998), a possibilidade de se utilizarem agregados reciclados, mais 

precisamente, a brita reciclada de 9,5 mm, em teores de substituição de 50% e 100%, na 

composição da dosagem do concreto para a fabricação dos painéis de vedação. Na avaliação 

desses elementos estruturais, através dos cálculos teóricos e das curvas experimentais (força x 

deslocamento) da figura 3.27, o autor chegou à conclusão de que o emprego do agregado 

graúdo reciclado em substituição, total ou em parte, ao equivalente natural em concretos de 

baixa e média resistência, é viável e contribui com a qualidade ambiental e com a redução de 

custos nas obras destinadas às classes sociais de baixa renda. 
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Figura 3.27 – Gráfico força X deslocamento transversal, para os três tipos de painel 

 
Fonte: (LATTERZA, 1998) 

 

3.5.2 Lajes pré-moldadas 

 

Santos (2009) analisou a influência da adição de resíduo de borracha no concreto na 

execução de lajes pré-moldadas treliçadas e verificou qual a modificação imposta por essa 

adição nas flechas imediatas experimentais de protótipos de lajes, comparando-as com as 

flechas teóricas resultantes de recomendações normativas. Foi utilizado o modelo de Branson 

para o cálculo das flechas. De maneira geral, as flechas obtidas com adição do resíduo ficaram 

próximas das flechas dos protótipos sem adição. A diferença ocorreu nas resistências últimas 

dos protótipos: a adição reduziu a resistência deles. 

Catoia (2012), ao analisar os modelos de lajes unidirecionais de concreto leve com 

esferas de EPS (poliestireno expandido), nos ensaios de flexão e de cisalhamento 

desenvolvidos na sua pesquisa, constatou comportamento representativo do referente a lajes, 

com acréscimo da força de ruína coerente com o aumento da armadura, como esperado para o 

comportamento de elementos com os esforços solicitantes predominantes de flexão. Além 

disso, os valores experimentais ficaram próximos aos valores previstos, calculados de acordo 

com a NBR 6118 (ABNT, 2007), utilizando a caracterização do concreto referente a cada 

modelo. Portanto, o autor afirma que o concreto estudado, com, aproximadamente, metade da 

massa específica dos concretos convencionais, apresenta valores de resistência mecânica e 

características compatíveis com a produção e a aplicação comercial de lajes maciças, 
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principalmente pré-moldadas, e de outros tipos de peças submetidas a moderadas tensões de 

compressão. 

Aragão (2007) fez uma avaliação do desempenho estrutural quanto à flexão e a 

deformação em lajes pré-moldadas, produzidas com concreto reciclado de RCC, utilizando 

50% e 100% de substituição do agregado natural (graúdo e miúdo) por reciclado. Expressa 

seus resultados, através de gráficos de forças X deslocamentos obtidos nos ensaios de flexão 

nas três lajes - L1, L2 e L3 - de 100 cm x 300 cm mostradas na figura 3.28. 

 

Figura 3.28 – Gráfico força X deslocamento para as séries L1, L2 e L3 

 
Fonte: (ARAGÃO, 2007) 

 

Nesse gráfico, as curvas experimentais representativas das lajes L1(referência), L2 

(50% de RCC) e L3 (100% de RCC) demonstram que, para forças maiores do que 6,0 kN, a 

laje L1, apresentou-se menos deformável do que a L2 e, essa por sua vez, menos deformável 

do que a L3. Para essa verificação, pode-se observar que a força necessária para provocar o 

deslocamento de 40 mm na L3 (100% de RCC) foi de 10 kN, enquanto, na L2 (50% de RCC), 

foi de 15 KN, e na L1, um pouco a mais do que 15 kN. Ainda de acordo com as curvas do 

gráfico, verifica-se que, para forças menores do 6,0 kN, as lajes apresentaram curvas com 

comportamentos semelhantes. No entanto, a L3 demonstrou ser um pouco menos deformável 

do que a L1, para esse intervalo de força. 

Além do gráfico, o autor apresenta valores teóricos das flechas imediatas calculadas 

para a combinação quase permanente das ações (0,784 kN/m) para essa série de lajes, que são:  
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 Para a L1 (concreto de referência), o valor calculado foi de 3,8 mm; 

 Para a L2 (concreto reciclado com 50% de substituição), foi de 3,9 mm; 

 Para a L3 (concreto reciclado com 100% de substituição), foi de 4,5 mm. 

 

Esses valores atendem às exigências da NBR 6118 (ABNT, 2007), no tocante aos 

deslocamentos limites (l/350) para aceitabilidade sensorial de vibrações sentidas no piso 

devido a cargas acidentais, pois foram menores que o valor limite de 8mm considerados 

nessas lajes de 300cm de vão. Assim, observa-se que, nas lajes avaliadas, os valores teóricos 

das flechas imediatas foram menores que os deslocamentos determinados para o atendimento 

limite da norma e que o comportamento das lajes produzidas com concretos reciclados foi 

muito semelhante ao da laje de referência, para valores de deslocamentos abaixo da flecha 

limite (l/350) estabelecidos pela norma. Diante dos resultados obtidos na pesquisa, o autor 

assegura a viabilidade técnica de se empregarem agregados graúdos e miúdos reciclados de 

resíduos de construção civil em concretos estruturais de média resistência (fck = 20 MPa) no 

uso da fabricação de lajes pré-moldadas. 
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CAPÍTULO 4 - PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECICLAGEM DO RCC NA USIBEN-JP  

 

4.1.1 Localização e projeto  

 

A Usina de Beneficiamento de Resíduo da Construção Civil - USIBEN - está inserida 

no município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, com 723.515 habitantes - (IBGE, 

2010). Levando-se em consideração os municípios vizinhos, que formam a região 

metropolitana de João Pessoa, estima-se, em 1.000.000 de habitantes. Essa região tem 

experimentado um processo acelerado de urbanização resultando em um elevado índice de 

geração de resíduo da construção civil. De acordo com o Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil e Demolição do Município de João Pessoa (agosto de 2007), 

a cidade gera, diariamente, 0,495 kg/hab. de RCC, sem computar a destinação clandestina dos 

pequenos geradores. 

Na avaliação da capacidade operacional de uma usina de reciclagem, é importante 

verificar se o local de instalação é próximo das fontes geradoras e distante das áreas 

residenciais, para não sobrecarregar o tráfego circunvizinho nem onerar os custos de 

transporte do RCC até a usina e, assim, desmotivar a deposição irregular (BRITO, 1999). 

Sobral (2010) refere que, no caso do município de João Pessoa, o núcleo litorâneo da 

cidade, composto pelos Bairros de Cabo Branco, Tambaú, Bessa, Aeroclube e Altiplano, faz 

parte de uma faixa de desenvolvimento diferenciado em relação aos demais setores da cidade, 

onde se concentra o maior volume de obras de construção civil, que gera grande parte dos 

resíduos de construção civil do município (figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Mapa da cidade de João Pessoa. 

 
Fonte: ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - 2007 

 

Os dados divulgados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, apresentados no 

quadro 4.1, demonstram que, entre os nos anos de 2004 e 2009, o número de “habite-se 

expedido” comprova que a maior incidência de novas habitações está localizada nos bairros 

que compõem a orla marítima da capital. 

 

Quadro 4.1 – Quantidade de Habite-se expedido por bairro por ano (PMJP) 

 
Fonte: ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - 2010 
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Utilizando os recursos da tecnologia digital e as ferramentas do geoprocessamento, 

Pimentel et al (2010) analisaram  as rotas que os caminhões carregados de RCC percorrem 

nos principais bairros geradores de resíduos da cidade até a USIBEN. Assim, através dos 

resultados apresentados pelos autores, na tabela 4.1, constata-se que a distância média 

aproximada dos bairros geradores até a USIBEN é de 14 km. O maior percurso é de 17,10 km, 

até o Bairro de Jardim Oceania, e o menor, de 10,80 km, entre Tambaú e a usina. A noção de 

distância pode ser verificada com a observação do mapa da cidade figura 4.1, elaborado pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

Tabela 4.1 – Distâncias relativas à USIBEN 

Bairro Distância (km) Maior percurso (km) Menor percurso (km) Cor 

Bessa 15,80    

Aeroclube 15,20    

J. Oceania 17,10 17,10   

Manaíra 13,00    

Tambaú 10,80  10,80  

Cabo Branco 13,20    

João Pessoa 30/10/10 

Fonte: (PIMENTEL et al., 2010) 

 

Segundo Melo (2010), considera-se que os procedimentos de funcionamento em uma 

usina de beneficiamento de resíduos de construção são industriais e, como tal, a área que a 

abriga deve ser dimensionada para que as máquinas, os equipamentos e as ferramentas, juntos 

com os funcionários, possam operar com eficiência o processamento de transformação de 

RCC em dois produtos distintos: o agregado reciclado de resíduo de concreto (ARC) e o 

agregado de resíduo misto (ARM). A autora complementa afirmando que a qualidade dos 

agregados depende de vários fatores externos estabelecidos para a construção e a demolição, 

como a natureza e o controle dos materiais, a gestão e o transporte de RCC, bem como de 

fatores internos, por exemplo, layout de beneficiamento, tipos de equipamento, localização do 

empreendimento e área total disponível para implantação. 

De acordo com o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

e Demolição do Município de João Pessoa, o espaço definido para funcionar a USIBEN é 

considerado como uma área de manejo de grandes volumes, cuja principal finalidade é de 

fazer a triagem e a reciclagem dos resíduos de construção civil classe “A”, e transformá-los 
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em matéria-prima de qualidade, com potencial para ser usado, a princípio, na fabricação de 

premoldados e na utilização de material de base para pavimentação das vias públicas.  

O projeto das instalações foi elaborado em concordância com as especificações da 

NBR 15.114 (ABNT, 2004), seguindo rigorosamente o cumprimento de todas as etapas, 

principalmente nos “Critérios para localização” - reduzir ao mínimo possível os impactos 

negativos nas vias públicas adjacentes, através de medidas de plantação de árvores no 

perímetro da área, formando um cinturão verde para minimizar os efeitos da poeira e dos 

ruídos sobre a vizinhança. Os espaços internos foram dimensionados e distribuídos para 

atender às exigências dos equipamentos de uma indústria de reciclagem com movimentação 

interna de veículos, visando à eficiência do sistema como um todo e à qualidade do produto. 

A USIBEN entrou em fase de operação a partir de outubro de 2007. Localiza-se em 

um terreno situado na Rua Antonieta Sátiro, no Bairro de José Américo, região urbana de 

João Pessoa, com área de 17.741m
2
. Porém, as instalações para layout dos equipamentos de 

beneficiamento se encontram distribuídas em um espaço correspondente a 11.600m
2
. Para 

futuras ampliações, resta uma área livre de 6.142m
2
. Constata-se que tal área é maior do que 

as Usinas de “Estoril, com 8.000m
2
, e Pampulha com 12.000m

2
”, ambas instaladas em BH. 

As instalações da USIBEN são fixas, e esse tipo de planta, segundo Jadovski (2005), 

possibilita a produção de materiais reciclados bem mais diversificados e de melhor qualidade, 

pois imprime um caráter mais produtivo e industrial ao processo de reciclagem.  A planta 

baixa da USIBEN, a foto da usina na época de sua inauguração e de (10/2011) estão nas 

figuras 4.2, 4.3 e 4.4 respectivamente.   
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Figura 4.2 – Planta baixa da USIBEN. 

 
Fonte: ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – 2007 

 

 

Figura 4.3 – Foto da USIBEN da época da inauguração (2007) 

 
Fonte: ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – 2007 
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Figura 4.4 – Foto da USIBEN em outubro de 2011 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Analisando as fotos da época da inauguração da USIBEN e os desenhos do projeto 

arquitetônico, verifica-se que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, no início, teve a intenção 

de atender aos requisitos mínimos exigidos pela NBR 15.114 (ABNT, 2004), nos itens de 

organização dos espaços da área da usina. No projeto arquitetônico, percebe-se a marcação da 

área destinada para seleção e triagem, com espaços reservados para os pátios de estocagens 

dos resíduos classe “A”, um com maior teor de cerâmica e outro para resíduo classe “A”, com 

maior teor de concreto. Além desses espaços, foram reservadas áreas para a circulação das 

máquinas e dos caminhões transportadores dos RCC e para a edificação do escritório da 

administração, portaria para recepção e controle de entrada/saída de veículo, e área para 

estacionamento interno dos veículos dos funcionários e dos visitantes. Como parte do 

conjunto de apoio da usina, foram construídas a torre de comando, a rampa de acesso para o 

alimentador vibratório e as baias para estocagens dos agregados de concreto produzidos pela 

usina. 

Na figura 4.5, registrada em junho de 2010, veem-se acúmulos exagerados de resíduos 

estocados em camadas verticais sobrepostas no pátio interno da USIBEN, que provocam 

condições inseguras na estabilidade dos taludes formados, demonstrando que a usina enfrenta 

problemas. Essa mesma figura 4.5 ilustra, ainda, de maneira pontual, a situação de acúmulo 

de RCC estocado no pátio da USIBEN-JP, antes dos procedimentos de triagem. 
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Figura 4.5 – Foto do pátio interno da USIBEN em junho de 2010 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

4.1.2 Processo produtivo 

 

A Lei Municipal nº 11176, de 10 de outubro de 2007, criou o Sistema de Gestão 

Sustentável de Resíduos da Construção Civil e o Plano Integrado de Gerenciamento como 

medidas de fortalecimento das ações do saneamento urbano da cidade, em conformidade com 

a legislação específica federal do CONAMA, Resolução 307/2002, visando tratamentos mais 

adequados na triagem, na reutilização e na reciclagem dos resíduos sólidos. Essa lei 

estabeleceu as condições legais de criação e instalação da USIBEN, no município de João 

Pessoa, e determinou que os resíduos de RCC de natureza mineral, como os de Classe “A” – 

CONAMA 307 – fossem, prioritariamente, reutilizados ou reciclados em áreas com função 

urbana adequada. Regulamentou, também, as condições para uso preferencial dos resíduos na 

forma de agregado reciclado em obras públicas de infraestrutura, como revestimento primário 

de vias, camada de pavimento e drenagem urbana, e em obras públicas de edificações em 

concreto, argamassas, artefatos e outros. 

 Nesse mesmo período, a Prefeitura Municipal de João Pessoa determinou a 

construção da USIBEN, com capacidade de produzir até 20 toneladas de agregados por hora. 

Portanto, devido à sua capacidade produtiva, foi considerada uma usina de médio porte. Para 

atender a essa produtividade, em sua instalação, conta com equipamentos dimensionados para 
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a produção de agregados que atendam aos objetivos iniciais da usina. A tabela 4.2 mostra a 

relação dos equipamentos utilizados na USIBEN-JP e dos produtos produzidos com eles. 

 

Tabela 4.2 – Relação dos equipamentos e dos produtos da USIBEN 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

PRODUTOS 

Denominação Origem 

AV  Alimentador vibratório I Bica corrida reciclada AV 

BI  Britador de impacto II Bica corrida reciclada BI 

PVA Peneira vibratória III  Areia média reciclada PV 

IP Imã permanente IV Pedrisco reciclado PV 

TCM Transportador de correia móvel V Brita reciclada PV 

TC Transportador de correia fixa VI  Rachão reciclado PV 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

Nota: 1 - Único produto utilizado nas dosagens avaliadas na pesquisa – brita reciclada  

  2 - Produtos coletados nesta pesquisa: areia, pedrisco e brita reciclada 

 

4.1.3 Instalações e equipamentos 

 

Os equipamentos e os processos utilizados na reciclagem são procedentes das 

atividades de mineração, mas com algumas adaptações necessárias para a plena aceitação das 

Centrais de Reciclagens em ambientes urbanos. No caso da USIBEN, a definição da tipologia 

dos equipamentos, a seleção dos produtos viáveis e a produção pretendida, foram planejadas 

em função das peculiaridades da cidade e dos interesses locais regulamentados na legislação 

específica municipal (Lei nº 11.176 de 10/10/2007), respeitando-se a intenção de conferir o 

formato modular à central de reciclagem da usina. 

Assim, os equipamentos dimensionados para atender a essas necessidades formam um 

conjunto de peças imprescindíveis para a obtenção dos produtos reciclados provenientes dos 

resíduos de construção civil, classe “A”, e têm como objetivo principal auxiliar o sistema de 

saneamento da cidade de João Pessoa. De acordo com as informações dos dirigentes da 

EMLUR, - Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, administradora da USIBEN - esses equipamentos foram, de modo geral, fornecidos 

pela empresa “MAQBRIT” e, resumidamente, são descritos a seguir, em acordo com os 

manuais disponíveis na USIBEN. 
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A. ALIMENTADOR VIBRATÓRIO - (AV) 

 

O modelo (AV20050) mostrado na figura 4.6, utilizado na USIBEN, tem motor 

elétrico blindado trifásico, tremonha com volume de 3m³ para receber a carga inicial do RCC 

e repassar para a mesa vibratória com grelha pré-classificadora, onde ocorre a separação 

prévia dos fragmentos. Os maiores são encaminhados para o britador primário, e os menores 

são depositados na caixa vibratória e, em seguida, enviados para os transportadores de correia. 

Esse modelo tem capacidade produtiva de 17 a 50m
3
/h, sua manutenção é fácil e, 

relativamente, econômica e dispõe de uma plataforma de inspeção e manutenção com guarda-

corpo de segurança e escada de acesso. 

 

Figura 4.6 – Aspectos do alimentador vibratório da USIBEN – (AV) 
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

B. TRANSPORTADOR DE CORREIA FIXO - (TC) 

 

A figura 4.7 mostra os aspectos do transportador de correia fixo modelo (TC1F1611) 

utilizado na USIBEN e dos acessórios que fazem parte desse equipamento. Esse conjunto 

forma uma máquina cuja função é de conduzir os materiais passantes pelo alimentador 

vibratório em direção às etapas seguintes do processo de produção, como, por exemplo, a bica 

corrida. O equipamento tem uma largura de 0,41m e 11m de comprimento, está equipado com 

motor elétrico trifásico, redutor de velocidade, polias e correias em V., correia de duas lonas 

em revestimento resistente à abrasão, tambor de tração e de retorno, roletes de carga e retorno 

com rolamentos blindados, selados por labirintos, dupla vedação antipó, assentados em 

cavaletes de carga em V e de retorno paralelos, esticador, limpador autorregulável, estrutura 

de apoio em V e tremonha de carga com vedação em borracha. Pode ser acoplada a outros 
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acessórios, como, por exemplo, bica de descarga, cascata, detectores de metais e balança. 

 

Figura 4.7 – Aspectos do transportador de correia fixo - (TC) mod. TC1F1611 
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Outro transportador de correia fixo utilizado na USIBEN é o modelo TCF2006, 

semelhante ao modelo referido anteriormente na figura 4.7, - o TC1F1611- com diferença 

apenas na largura, (0,51m) e no comprimento (6 metros). Essa máquina também tem a função 

de transportar os materiais passantes pelo alimentador vibratório, mas que agora se destinam à 

bica corrida II ou à peneira e passa antes pelo transportador de correia móvel. A figura 4.8 

mostra o transportador de correia fixo da USIBEN - modelo TCF2006. 

 

Figura 4.8 – Aspectos do transportador de correia fixo - (TC) mod. TCF2006 
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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C. TRANSPORTADOR DE CORREIA MÓVEL - (TCM) 

 

O transportador de correia móvel, modelo TCM1615/5, tem as mesmas características 

do modelo de correia fixo mostrado na figura 4.7, o TC1F1611. Só se diferencia na largura do 

equipamento (0,41m), no comprimento (15,5 m) e na capacidade de giro radial de 180º. Pode-

se destacar também a sua versatilidade no desempenho da função dentro da usina, pois pode 

transportar os materiais cerâmicos vindos do transportador de correia fixo e que se direcionam 

à bica corrida II ou conduzir os agregados de concreto à direção da peneira, onde devem ser 

classificados. As imagens registradas na figura 4.9 mostram dois instantes diferentes da 

função do transportador de correia móvel, em uma imagem,vê-se o equipamento conduzindo 

os agregados reciclados da linha concretícia para a peneira vibratória e, na outra, 

descarregando o agregado reciclado de origem cerâmico (bica corrida II) no pátio da 

USIBEN-JP. 

 

Figura 4.9 – Aspectos do transportador de correia móvel - (TCM)  
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

D. BRITADOR DE IMPACTO - (BI) 

 

O britador merece especial atenção, pois a qualidade do seu trabalho determina a 

maior parte das propriedades dos agregados produzidos. Existem vários tipos de britadores. O 

escolhido pela USIBEN, para atender aos seus objetivos, é o britador de impacto (mod. 

BI7565), mostrado na figura 4.10, com câmera de impactos, em que o resíduo é britado 

através do choque de barras maciças fixadas por um rotor e pelo choque com placas fixas. De 

modo geral, esse equipamento é versátil, pois permite a combinação da regulagem das placas 
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internas, proporcionando a obtenção de agregados reciclados com curvas granulométricas 

diferenciadas. 

O equipamento existente na USIBEN tem boca de alimentação 700mm x 400mm, 

motor elétrico blindado trifásico, polias e correias em V, cárter de proteção do movimento, 

carcaça sobre chassis metálicos, rotor horizontal apoiado em mancais com rolamento 

autocompensadores, barras de impacto, placas de impacto e peças de desgaste em liga 

resistente à abrasão, revestimento interno substituível, sistema de acesso para troca de 

elementos, manutenção interna e sistema de segurança. 

 

Figura 4.10 – Aspectos do britador de impacto - (BI) 
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

E.  CALHA METÁLICA 

 

O equipamento escolhido para compor o conjunto de peças e de máquina da USIBEN 

é uma calha metálica do modelo CS25, com chapa de aço, enrijecida por cantoneiras, 

completa com sistema de acesso para limpeza, manutenção e vedação antipó. 

 

F. IMÃ PERMANENTE - (IP) 

 

É um equipamento que trabalha suspenso em olhais e cabos de aço, situado logo acima 

do transportador de correia fixo, modelo TCF2006, com a função de remover os materiais 

ferrosos dos agregados conduzidos por essa correia, através da sua ação magnética 

proporcionada pelo equipamento. Tem uma carcaça de alta permeabilidade magnética 

protegida contra corrosão, face magnética em aço AISI 304 e circuito magnético com imã 
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permanente de ferrite de estrôncio anisotrópico de alta energia, e sua limpeza é feita 

manualmente. A figura 4.11 mostra os aspectos do imã permanente em operação na USIBEN.  

 

Figura 4.11 – Aspectos do imã permanente - (IP)  
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

G. SISTEMA ANTIPÓ 

 

Para minimizar o efeito da ação poluidora provocada pela usina em sua vizinhança e 

nos seus funcionários, a USIBEN dispõe de um sistema que ameniza a emissão da poeira 

gerada durante o processo de reciclagem. Esse sistema é o modelo SAP25, que trabalha no 

controle ambiental em ponto de fuga de particulado, com capacidade de 40 l/mim de pressão 

regulável, conjunto motobomba com nebulizador spray, motor elétrico blindado trifásico, 

mangueiras flexíveis, micro aspersores e gatilho de acionamento para operação mínima de 

oito horas ininterruptas. 

 

H. SISTEMA ANTIRRUÍDO 

 

Para diminuir os excessos de ruído e contribuir com o bem-estar da população vizinha 

e de seus funcionários a USIBEN utiliza o modelo SAR25, no qual os sons são amenizados 

por mantas de borracha anti-choque e ruídos, instaladas em tremonha de carga, peneiras 

vibratórias e britadores. 

 

I. PENEIRA VIBRATÓRIA APOIADA - (PVA) 

 

O peneiramento do material reciclado, apesar de aumentar os custos da reciclagem, 
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beneficia a granulometria dos agregados, através da seleção realizada pelo conjunto de 

peneiras dos decks vibratórios. No caso da USIBEN, a peneira vibratória fixa usada é a do 

tipo do modelo PVA25010/3A, mostrada na figura 4.12. Sua área de peneiramento é de 

2,5m
2
, composta por três decks de telas, com malhas de aberturas correspondentes a 22,0, 

9,52 e 4,8mm, motor elétrico blindado trifásico, polias e correias em V, com eixo excêntrico 

montado em mancais com rolamentos autocompensadores protegidos contra pó por labirinto e 

tampas, chassis com apoio em molas helicoidais e bicas de distribuição. Esse equipamento 

tem uma escada metálica com guarda-corpo para o acesso, a inspeção e a manutenção do 

conjunto de peneiras que se apoiam em uma estrutura de concreto e alvenaria, em formato que 

define a área de cada baia de estocagem dos agregados. 

Na operação de peneiramento nessas telas com as malhas de abertura, os grãos dos 

agregados de concreto são classificados em tamanhos diferentes e encaminhados para 

estocagem em quatro baias distintas. Na primeira, ficam armazenados os grãos passantes na 

peneira 22mm e retidos na 9,52mm; na segunda, os grãos passantes na 9,52mm e retidos na 

4,8mm; na terceira, os agregados miúdos passantes na peneira 4,8mm, e na quarta, os retidos 

na peneira 22mm, que podem ser reprocessados. 

 

Figura 4.12 – Aspecto da peneira vibratória fixa - (PVA) 
 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Para alimentar o conjunto de equipamentos da USIBEN, são utilizados, além da pá 

carregadeira para o deslocamento dos materiais dentro das instalações da usina, o martelo 

rompedor hidráulico, que funciona acoplado à pá carregadeira, com a função de reduzir de 

tamanho o resíduo de concreto, e outros equipamentos menores, que ajudam a complementar 

o processo de reciclagem de RCC, nas fazes de recepção, armazenamento, separação e 

triagem dos resíduos, como os carros de mão, as pás, as tesouras mecânicas e etc. 
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4.1.4 Fluxo de produção e produtos gerados 

 

A qualidade dos produtos gerados na usina de reciclagem - os agregados reciclados de 

concreto e os agregados reciclados de cerâmica - depende de fatores relacionados à formação 

e ao grau de impureza dos resíduos de construção civil e do processo de produção desses 

agregados.  

Na USIBEN, observa-se que os responsáveis pelo seu processo produtivo intencionam 

atender aos requisitos mínimos exigidos pela norma brasileira, NBR 15114 (ABNT, 2004) - 

nas operações de reciclagem do RCC, classe “A”. Essa norma estabelece que sejam 

cumpridos todos os itens que fazem parte dos procedimentos de controle e registro de 

operação, como: 

 

1. Controle de entrada dos resíduos recebidos; 

2. Discriminação dos procedimentos de triagem, reciclagem, armazenamento e 

outras operações realizadas na área; 

3. Descrição e destinação dos resíduos a serem rejeitados; 

4. Descrição e destinação dos resíduos a serem reutilizados; 

5. Descrição e destinação dos resíduos a serem reciclados; 

6. Controle da qualidade dos produtos gerados; 

7. Arquivamento dos controles de transporte de resíduos referentes às cargas 

recebidas, para eventuais necessidades de apresentação de relatórios. 

 

Percebe-se, no entanto, quando da análise dos documentos, que alguns desses itens são 

negligenciados, como por exemplo, o controle de qualidade do produto gerado, o agregado 

reciclado. 

Na USIBEN, os procedimentos para controlar as etapas do processo de reciclagem 

começam na portaria da usina, no momento em que se recebem os caminhões com os 

coletores de RCC. Nesse instante, faz-se uma inspeção visual do material recebido, em que os 

funcionários da recepção coletam os seguintes dados: o nome da empresa transportadora, a 

placa do veículo, a quantidade de RCC transportada em volume, com a descrição do material 

predominante, o endereço do gerador de origem dos resíduos e a data e a hora de ingresso. 

Todos esses dados são organizados em planilhas e arquivados para controle da própria Usina. 

Após a identificação inicial, o caminhão transportador dos resíduos adentra o pátio 

interno da usina e, na área destinada à deposição dos RCC, é realizado o descarregamento. 
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Nessa fase, terminam a responsabilidade do transportador e a etapa de recepção dos RCC. 

Como a separação dos materiais na origem é deficiente, no momento da demolição, esses 

resíduos chegam à USIBEN com misturas entre materiais cerâmicos, materiais de concreto, e 

outros. Por isso é necessário, logo em seguida, separá-los. 

A etapa destinada à separação e à classificação dos RCC é realizada por um 

funcionário com a ajuda de uma pá carregadeira, (modelo 12B, marca New Holland), 

espalhando-se os resíduos, que estão estocados aleatoriamente no pátio. Para ajudar na tarefa, 

mais seis funcionários, equipados com carro de mão e pá, retiram, de forma manual, os 

materiais contaminantes que não são considerados classe “A”, como plásticos, madeiras, 

papel, aço e gesso. Depois, esses materiais são removidos da usina para receber tratamento 

adequado em outros locais. 

 Depois de concluída a operação de limpeza dos RCC, no pátio da usina, restam os 

materiais de origem cerâmicos e os de origem de concretos, que são amontoados em locais 

separados para que, em seguida, com a ajuda de equipamentos especiais, como martelos 

hidráulicos, marretas, pás de bico, ganchos e tesouras manuais, os funcionários realizem a 

tarefa de fragmentar o material graúdo, para reduzir os grãos maiores a pedaços não 

superiores a 600 (seiscentos) milímetros, dimensão máxima, aceitável pelos equipamentos de 

processamento mecânico da Usina. 

Na USIBEN, na etapa denominada de britagem, as partículas dos resíduos, são 

reduzidas de duas maneiras diferentes, em consequência da possibilidade de se usarem dois 

tipos de material: o resíduo de origem cerâmico e/ou o de concreto. 

No primeiro modo de produção, são processados somente os materiais de origem 

cerâmica, para evitar a mistura com os de origem de concretos, pois essa escolha depende da 

necessidade momentânea da usina. Nesse processo de reciclagem, o fluxo de materiais 

cerâmicos começa no instante em que a pá carregadeira busca no pátio esse material 

selecionado e conduz ao alimentador vibratório do britador. Depois que os fragmentos 

menores que 50 milímetros, passam pela classificação no alimentador vibratório, são 

encaminhados por um transportador de correia para um local próximo à usina, definido para a 

estocagem desse tipo de produto, conhecido como Bica Corrida I. Os fragmentos maiores que 

50 mm passam, automaticamente, para o britador de impacto, em cuja entrada há uma boca 

com as dimensões de 700mm x 400mm. 

Esse equipamento permite combinações de regulagens das placas internas, superiores 

e inferiores, que favorecem a obtenção de granulometrias diferenciadas para os agregados. No 
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caso da USIBEN, para atender aos interesses próprios da usina, estão regulados da seguinte 

forma: 80mm, para a placa superior, e 60mm, para a inferior. 

Depois que é feita a britagem, os grãos menores de 100mm são conduzidos por um 

transportador de correia fixo, onde se encontra localizado o separador magnético (imã 

permanente), que desempenha a função de retirar os restos de metais existentes no fluxo do 

material reciclado vindo do britador. Em seguida, esse material é conduzido por um 

transportador de correia móvel para outro local de estocagem, onde fica depositado esse novo 

produto, a Bica Corrida II. Para melhorar o entendimento, pode-se observar o fluxograma 

desse processo, na figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Fluxograma do processo produtivo do agregado de origem cerâmico - 

ARM 
 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

No segundo modo de produção, em vez de reciclar materiais cerâmicos, são utilizados 

os resíduos de concreto para alimentar a máquina de reciclagem. Porém, antes do início, o 

alimentador vibratório passa por uma adaptação para operar somente com resíduos de 

concreto, obrigando o operador do sistema a fechar uma das saídas dos transportadores de 

correia fixo. Forçosamente, todo o material que vem da tremonha do alimentador vibratório é 

obrigado a passar pelo britador de impacto, onde os resíduos de concreto são fragmentados e 
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transformam esse material em agregados reciclados de dimensões compatíveis com a 

regulagem das placas internas do britador. Na saída da britagem, os fragmentos com 

dimensões menores que 100mm, conduzidos por um transportador de correia fixo, passam por 

um separador magnético, que retira os restos de metais ainda existentes no fluxo e, em 

seguida, são encaminhados, por meio do transportador de correia móvel, para o conjunto de 

peneiras dos decks, onde serão selecionados os grãos com dimensões que atendam às 

exigências produtivas da usina. Os dois modos de produção são organizados e equipados para 

produzir agregados reciclados em conformidade com os interesses da USIBEN, definidos no 

artigo 24 do capítulo VI da lei municipal (LEI 11.176, 2007:11):“I - em obras públicas de 

infra-estrutura (revestimento primário de vias, camadas de pavimento, passeios e muração 

públicos, artefatos, drenagem urbana e outras); II - e em obras públicas de edificações 

(concreto, argamassas, artefatos e outros)”. 

A operação de peneiramento, apesar de influir no custo final do produto, traz 

benefícios para a qualidade dos agregados gerados. No caso da USIBEN, através do conjunto 

de peneiras com malha de abertura de 22mm, 9,52mm e a 4,8mm, têm-se obtido curvas 

granulométricas similares às do agregado natural, conforme verificado neste trabalho, na 

caracterização dos agregados reciclados recolhidos em três amostragens de períodos 

diferentes. Portanto, enquadram-se, nas exigências da ABNT. 

Depois da operação de peneiramento, os agregados reciclados são estocados em quatro 

baias distintas. Na primeira, ficam os agregados denominados pela recicladora, de brita 

reciclada, ou seja, o material graúdo passante na peneira de 22mm e retido na peneira 9,52 

mm; na segunda, os agregados chamados de cascalhinho ou pedrisco, isto é, os grãos 

passantes na peneira 9,52mm e retidos na peneira 4,8mm; na terceira, ficam estocados os 

materiais denominados de areia ou pó de brita, que são os miúdos passantes na peneira 4,8mm. 

Finalmente, na quarta baia, o retido na peneira 22mm, também chamado de macadame ou 

rachão. Um resumo do segundo do modo de produção e dos produtos da USIBEN está 

exposto no fluxograma da figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Fluxograma do processo produtivo do agregado de resíduo de concreto - 

ARC 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Nas figuras 4.15, 4.16 e 4.17, apresenta-se uma sequência de fotos que contribuem 

para se compreenderem bem mais as condições técnicas dos processos de beneficiamento dos 

resíduos de construção civil e que estão refletidos nos resultados encontrados na 

caracterização dos agregados produzidos pela USIBEN. 
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Figura 4.15 – Sequência de fotos da USIBEN – Estocagem 
 

 
Descarga - Cubagem 

 

 
Descarga - Cubagem 

 

 
Estocagem 

 

 
Estocagem  

 

 
Triagem do RCC 

 

 
Estocagem seletiva depois da triagem 

 

 
Estocagem seletiva depois da triagem 

 

 
Estocagem seletiva depois da triagem 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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Figura 4.16 – Sequência de fotos da USIBEN - Equipamentos 

 
Usina 

 

 
Usina 

 

 
Usina 

 

 
Alimentação da usina com o RCC selecionado 

 

 
Bica corrida reciclada I e II 

 

 
Bica Corrida Reciclada II 

 

 
Rompedor hidraúlico 

 

 
Rompedor hidraúlico 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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Figura 4.17 – Sequência de fotos da USIBEN - Produtos 

 

 
Peneiras – Agregado graúdo reciclado 

 

 

 
Peneiras – Agregado miúdo reciclado 

 

 
Peneiras – Agregados graúdo e miúdo 

 

 
Peneiras – Agregados graúdo e miúdo 

 

 
Produto final das peneiras 

 

 
Agregado graúdo reciclado - macadame 

 

 
Agregado graúdo reciclado - brita 

 

 
Agregado reciclado 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

 

 



125 

 

 

4.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Visando atingir o objetivo de avaliar o uso de agregados reciclados de RCC, 

beneficiados na usina da cidade de João Pessoa - USIBEN - em concretos estruturais 

utilizados na produção de lajes pré-moldadas foi elaborado um programa experimental, 

apresentado na sequência.  

Neste capítulo, estão descritos todos os procedimentos que fazem parte do programa 

experimental realizado, desde a sua concepção, através do uso de um projeto de experimentos, 

passando pela caracterização dos materiais utilizados, até a produção dos concretos e a 

realização dos seus ensaios. Para facilitar a sua compreensão, foi dividido em quatro itens: 

 

1. Caracterização dos agregados - Para avaliar as condições do uso de agregados 

reciclados em concretos, procedeu-se a caracterização dos agregados produzidos 

na USIBEN e dos materiais naturais que pudessem ser utilizados nos concretos 

reciclados e nos concretos de referência (naturais). Em seguida, selecionaram-se 

os materiais que atendessem às normas e proporcionassem resultados satisfatórios 

nos itens seguintes. 

2. Estudo de dosagem dos concretos - Neste item, foram planejados os 

experimento de dosagem dos concretos (Ref, Rec25, Rec50, Rec75 e Rec100) em 

seus traços (normal, rico e pobre), para serem usados na produção de corpos de 

prova e avaliados quanto aos esforços de compressão. Depois da aplicação de 

critérios estatísticos, selecionaram-se as dosagens com melhor potencial de 

resistência à compressão. 

3. Propriedades físico-mecânicas dos concretos - A escolha das dosagens com 

melhor potencial de resistência à compressão serviu de fundamento para a 

elaboração dos diagramas de dosagem dos concretos (CeRef, CeRec25, CeRec50, 

CeRec75 e CeRec100). Em seguida, planejaram-se os experimentos desses 

concretos para a produção de corpos de provas a serem avaliados em relação às 

suas propriedades físico-mecânicas e selecionados com critérios estatísticos. 

4. Experimentos em lajes pré-moldadas - Após a escolha das dosagens dos 

concretos que apresentaram melhores desempenhos nas propriedades físico-

mecânicas, planejaram-se os experimentos de produção das lajes (referência e 

reciclada) para serem avaliadas em relação as suas deformações e aos seus 
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esforços de flexão. O organograma das atividades do programa experimental pode 

ser visualizado nas figuras 4.18 e 4.19. 

 

Figura 4.18 – Organograma de resumo do programa experimental – (Item 1/3) 

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Caracterização dos agregados reciclados e naturais

Avaliação das propriedades físicas dos agregados (Normas )

Objetivo específico 1 Escolha dos agregados apropriados para 

usar em concreto

Planejamento dos experimentos de  dosagem dos concretos  –

(Ref. – Rec. 25 - Rec. 50 - Rec. 75- Rec.100) 

Produção dos CPs dos concretos  – Método de dosagem

Avaliação da resistência à compressão dos CPs

Aplicação dos critérios estatísticos para a escolha das resistências 

da dosagem dos concretos

Escolha das dosagens com melhor 

potencial de resistência à compressão 

Elaboração dos diagramas de dosagens definitivas dos concretos 

(Ref. – Rec. 25 - Rec.50 - Rec. 75- Rec.100) 

Planejamento dos experimentos de  dosagem definitiva dos 

concretos (CeRef. – CeRec. 25 - CeRec. 50 - CeRec. 75 -

CeRec.100) 

Objetivo específico 2 

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 
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Figura 4.19: Organograma de resumo do programa experimental – (Item 3/4) 

PROGRAMA EXPERIMENTAL - Continuação

Produção dos CPs dos concretos com dosagens definitivas

Avaliação das propriedades físico-mecânicas

Objetivo específico 3 Escolha da dosagem do concreto com melhor 

desempenho e custo benefício

Planejamento dos experimentos de  dosagem para a produção 

de lajes pré-moldadas 

Produção das lajes pré-moldadas com concreto reciclado e 

convencional

Avaliação das deformações e das resistência à 

flexão
Objetivo específico 4 

Aplicação de critérios estatísticos para a escolha das dosagens

dos concretos com melhor desempenho

ITEM 4

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 
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Antes de se descreverem as etapas de planejamento dos experimentos, é necessário, 

segundo Calado e Montgomery (2003), definir as variáveis envolvidas nos experimentos, a 

faixa de variação das variáveis selecionadas, os níveis escolhidos para essas variáveis, e as 

variáveis de resposta. 

Assim, nessa pesquisa, foi estabelecido um número mínimo de variáveis 

independentes, objetivando facilitar o controle das variáveis dependentes ou de resposta, 

portanto, duas variáveis independentes (X1 e X2).  

 

 A primeira variável independente (X1) definida contribui para a avaliação dos 

teores de substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado, buscando uma 

resposta, para a escolha da dosagem do concreto que ofereça melhor desempenho  

para a produção de lajes pré-moldadas. Para proporcionar uma abrangência maior 

do estudo dos efeitos das taxas de substituição dos agregados, analisaram-se os 

percentuais de substituição em 25%, 50%, 75% e 100%, que foram comparados 

com os resultados obtidos no concreto de referência
1
, o que caracterizou uma 

avaliação em cinco níveis da variável X1. 

 A segunda variável independente (X2), colabora com a possibilidade de se testar, 

em três níveis, a influência da relação água/cimento no desempenho do concreto 

reciclado. Assim, os três níveis escolhidos para essas avaliações foram: 0,63, para 

um concreto mais pobre em consumo de cimento; 0,5, para um traço considerado 

normal, e 0,37, para um traço rico, ou seja, com mais cimento na dosagem. 

 As variáveis dependentes ou de respostas (Y) escolhidas para avaliar o concreto 

reciclado produzido, quanto à possibilidade de aplicação como material estrutural, 

foram: 

1. Resistência à compressão; 

2. Módulo de elasticidade; 

3. Resistência à tração na flexão; 

4. Absorção de água, índice de vazios e massa específica. 

 Para avaliar o concreto reciclado aplicado em lajes pré-moldadas, foi empregado, 

ainda como variáveis de resposta (Y), o deslocamento (flecha) perpendicular ao 

                                                 

 
1
  Na parte experimental desta tese, onde se lê “concreto de referência”, deve-se entender como concreto natural preparado 

com agregados naturais usuais no mercado de João Pessoa. 
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plano da laje, quanto à possibilidade de atender às exigências das normas NBR 6118 

(ABNT, 2007) e NBR 9062 (ABNT, 2002) no requisito da aceitabilidade sensorial. 

 

Para todas as dosagens de concretos estudadas, foram mantidos como fatores fixos, o 

agregado miúdo natural, a água deionizada, o cimento Portland CP V-ARI e o tempo de vinte 

e oito dias para a cura (imersão em água saturada com cal) dos CPs dos concretos. 

Mantiveram-se, ainda, como constantes as consistências dos concretos, para um abatimento 

do tronco de cone, de 60 mm ± 10 mm. Esses valores foram escolhidos por ser compatíveis 

com a consistência de concretos destinados à produção de lajes pré-moldadas, segundo a NBR 

8953 (ABNT, 2011) e os autores Helene e Terzian (1992). Essa consistência foi assegurada 

através do adicionamento de aditivos em dosagens que variaramentre 0,2% e 0,6% da massa 

do cimento utilizado no traço. 

Em relação aos procedimentos para a produção dos concretos, foram mantidos os 

mesmos para todas as dosagens, exceto nos procedimentos dos concretos reciclados, em que 

se optou por fazer uma pré-umidificação nos agregados reciclados, visando evitar que 

absorvessem parte da água de amassamento do concreto, fato que prejudicaria a 

trabalhabilidade. 

 

4.3 MATERIAIS 

 

4.3.1 Origem e coleta dos agregados 

 

Devido à necessidade de realizar uma série de ensaios preliminares de caracterização 

dos agregados, para verificar o seu desempenho nas propriedades mecânicas do concreto 

estrutural, foram obtidas amostras dos agregados naturais na cidade de João Pessoa, e para os 

agregados miúdos e graúdos reciclados, foram coletadas na USIBEN-JP. 

Para que se obtivesse uma amostragem mais representativa, cada um desses materiais 

foi coletado em porções de diferentes pontos da pilha formada na baia de estocagem do 

produto. Em seguida, esse material foi amontoado em forma de pilha e revolvido, algumas 

vezes, para melhorar o processo de homogeneização da amostra. Depois, essa massa 

selecionada foi dividida em quatro partes iguais, eliminando duas partes e agrupando as outras 

duas, em sentido diagonal. Dessa forma, obtiveram-se as porções de 250 kg para os agregados 

reciclados, que foram acondicionadas em tonéis de plástico com tampa e com essa capacidade. 

As amostras dos agregados reciclados foram coletadas na USIBEN, em três instantes 
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diferentes, chamados de lotes 1, 2 e 3, todos acondicionados separadamente - os agregados 

graúdos em três tamanhos de partículas diferentes.  

 O primeiro lote foi coletado no dia 14 dezembro de 2010 e armazenado em 20 tonéis - 

cinco para cada amostra do material. Esse lote foi utilizado tanto para caracterizar esses 

produtos quanto para produzir os concretos reciclados. Já o segundo lote, coletado em 13 de 

setembro de 2011, e o terceiro coletado em 14 de outubro de 2011, foram usados apenas para  

caracterizar os materiais produzidos na respectiva Usina, de modo a verificar a variabilidade 

dos agregados resultantes do processo de beneficiamento em questão. 

 

4.3.2 Agregados reciclados 

 

Todos os agregados reciclados usados na pesquisa foram coletados na USIBEN-JP, 

após um processo de britagem e de peneiramento. Os matériais classificados, como areia e o 

pedrisco foram usados somente para caracterizar as suas propriedades, enquanto que a brita 

19, depois de ser classificada na caracterização, foi escolhida também para a produção dos 

concretos reciclados, por apresentar densidade superior a 2,2g/cm
3
. Todo o material com 

dimensão máxima característica maior do que 25mm foi descartado. 

 

4.3.3 Agregados naturais 

 

Os agregados naturais
2
, obtidos no comércio local, foram caracterizados e usados na 

produção dos concretos de referência (natural) e reciclados. Os agregados miúdos naturais são 

areias quartzosas do Rio Paraíba, provenientes de uma região próxima à cidade de João 

Pessoa. Os agregados graúdos são de origem granítica, de procedência de jazidas da região de 

Mamanguape (PB), cuja dimensão máxima característica foi igual a 19mm (brita 1). 

 

4.3.4 Água 

 

 A água escolhida para ser utilizada como água de amassamento dos concretos de 

referência e os com agregados reciclados foi a água deionizada, por ser desmineralizada, 

portanto livre de sais minerais e com alto grau de pureza química. Essa água, além de servir 

                                                 

 
2
 A origem dos agregados naturais utilizados na presente pesquisa é a mesma que é amplamente usada por uma grande 

construtora que atua no mercado imobiliário da cidade de João Pessoa 
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para amassar os concretos, foi usada para pré-umidificar os agregados reciclados. Assim, 

descarta-se a possibilidade de qualquer influência de eventuais impurezas da água nos 

resultados obtidos. 

 

4.3.5 Cimento 

 

O aglomerante utilizado na pesquisa foi o cimento Portland, CPV-ARI, por apresentar 

em sua composição química um pequeno percentual de adições carbonáticas como filler 

calcário e, portanto ser mais puro, comparado a outros tipos de cimento. Mais uma vez, se 

desejou excluir quaisquer possíveis interferências da presença de outras adições, tipo escórias 

e pozolanas, que outros tipos de cimento contêm, no desempenho dos concretos produzidos 

com eles. Outras razões que levaram a essa escolha foi o fato de o cimento CPV-ARI ter 

elevada resistência inicial, ser facilmente encontrado no mercado local, com preços 

equivalentes aos seus concorrentes, e ser amplamente usado nas indústrias de pré-moldados 

da região.  

O quadro 4.2 apresenta algumas características químicas, físicas e mecânicas do 

cimento utilizado. Os dados foram fornecidos pelo fabricante.  

 

Quadro 4.2 – Relatório de ensaios (propriedades físicas e químicas do cimento CP-V 

ARI) com base no valor médio de 29 dias 
Composição química Resistência à compressão Finura Expansibi- 

lidade 

Pega Consist. 

P. 

fogo 

(%) 

RI 

(%) 

SOS 

(%) 

CaO 

Livre 

(%) 

01 

Dias 

Mpa 

03 

Dias 

Mpa 

07 

Dias 

Mpa 

28 

Dias 

Mpa 

Massa 

Espec. 

(g/cm3) 

Blaine 

(cm2/g) 

#326 

(%) 

#200 

(%) 

Quente 

(mm) 

Início 

(mim) 

Im 

(mim) 

Normal 

(%) 

4,25 1,0 3,35 1,28 21,6 35,0 41,8 50,7 3,09 4,40 2,80 0,22 0,33 154,6 193,1 26,97 

Fonte: CIMENTO MIZU-RN (2011) 

 

4.3.6 Aditivo 

 

Com o objetivo de alcançar a trabalhabilidade das misturas, representada por 

consistência medida pelo teste “Slump”, fixada em 60 mm ± 10 mm e sem alterar as relações 

água/cimento originais dos traços de concreto, foi necessário utilizar um aditivo, nesse caso, o 

hiperplastificante – Adiment Premium, fabricado pela Vedacit do Nordeste S.A. Trata-se de 

um aditivo com composto à base de “policarboxilatos”, de cor amarelada, isento de cloretos, 

com densidade de 1,09 g/cm
3
. Esse produto é recomendado para ser usado em concretos para 

pré-moldados, principalmente os concretos reciclados, pois reduz a água de amassamento e 

melhora a resistência mecânica. As quantidades administradas em função do teor de agregado 

reciclado de RCC presentes nas misturas variaram entre 0,2 e 0,6% da massa de cimento, na 



132 

 

 

faixa de 0,3 a 1,0% recomendada pelo fabricante. Foram realizados ensaios exploratórios – 

“Mini Slump Test”- para verificar se essas quantidades usadas favoreciam a compatibilidade 

entre o aditivo e o cimento usado. 

 

4.4 MÉTODOS 

 

4.4.1 Ensaios de caracterização dos agregados naturais e reciclados  

 

Na definição dos ensaios necessários para caracterizar o agregado natural e o agregado 

reciclado, obtido do beneficiamento de resíduos pertencentes à classe A, foram consultadas as 

seguintes normas da ABNT: 

 

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

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

estrutural - Requisitos”; 

 NBR 7211 (ABNT, 2005) - “Agregados para concreto - Especificação”. 

 

A NBR 15116 (ABNT, 2004) foi consultada por ser a única, no Brasil, que estabelece 

os requisitos para o emprego de agregados reciclados de RCC em concreto. Portanto, os 

agregados reciclados de RCC utilizados nesta pesquisa devem atender minimamente aos 

critérios dessa norma, (quadro 4.3), que são tomados como referência, apesar de sua aplicação 

ser para concreto sem função estrutural. 
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Quadro 4.3 – Requisitos para agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem 

função estrutural 

 
Fonte: ABNT NBR 15116 (2004) 

Nota: ARC - agregado que apresenta a soma dos percentuais dos grupos 1 e 2 maior ou igual a 90%; 

   ARM - agregado que apresenta a soma dos percentuais dos grupos 1 e 2 menor que 90%; 

   Grupo 1 - fragmentos que apresentam pasta de cimento endurecida em mais de 50% do volume; 

   Grupo 2 - fragmentos constituidos por rocha em mais de 50% do volume. 

 

Essa norma estabelece, ainda, requisitos para o controle de qualidade dos agregados 

reciclados, definindo seus ensaios de caracterização, métodos e as suas frequências, conforme 

mostrados no quadro 4.4. Portanto, os ensaios de caracterização dos agregados reciclados 

utilizados nesta pesquisa devem atender às recomendações que constam nos quadros 4.3 e 4.4. 
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Quadro 4.4 – Determinação do tipo e da frequência de execução de ensaios 

 
Fonte: ABNT NBR 15116 (2004) 

 

Para completar a relação de ensaios necessários  para caracterizar os agregados 

naturais e os reciclados utilizados nesta pesquisa, foi consultada, também, a norma específica 

dos agregados naturais - a NBR 7211 (ABNT, 2005) - que estabelece os requisitos de 

produção dos agregados naturais destinados ao uso em concreto de cimento Portland. 

Com base nas informações dessas normas, foi possível completar a relação de ensaios 

e as normas adequadas para esta pesquisa e apropriadas para caracterizar agregados naturais e 

reciclados. A tabela 4.3 mostra a relação dos ensaios realizados que contribuíram para 

selecionar os agregados para a  produção dos concretos. 
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Tabela 4.3 – Relação das normas utilizadas para caracterizar os agregados (natural e 

reciclado) 

ENSAIOS NORMAS 

1- Composição granulométrica NBR NM 248:2003 

2- Massa específica  - miúdo NBR NM 52:2009 

3- Massa específica e absorção de água - graúdo NBR NM 53:2009 

4- Massa unitária e do volume de vazios NBR NM 45:2006 

5- Abrasão “Los Ángeles” NBR NM 51:2001  

6- Índice de forma pelo método do paquímetro NBR 7809:2008 

7- Absorção de água - miúdo NBR NM 30:2001 

8- Material fino que passa através da peneira 75µm NBR NM 46:2003 

9- Agregados de RCC utilizado em concreto sem função estrutural NBR 15116:2004 (Anexos A e B)  

10- Teor de cloretos e sulfatos NBR 9917:2009 

11- Teor de argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218:2010 

12- Absorção de água em agregado graúdo reciclado  Método proposto por Leite – (2001) 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

4.4.1.1 Composição granulométrica 

 

Os ensaios de determinação da composição granulométrica dos agregados naturais e 

reciclados, tanto os graúdos quanto os miúdos, realizados nos três lotes, foram de acordo com 

os procedimentos recomendados pela NBR NM 248 (ABNT, 2003). 

Dos resultados obtidos na determinação das massas M1 e M2, de cada tipo de 

agregado, calcularam-se os valores médios das porções retidas em cada peneira do conjunto, 

que foram organizados em uma tabela, para determinar o gráfico da curva granulométrica. 

Nessa tabela, foram colocados também o módulo de finura e a dimensão máxima 

característica do agregado.  

Para cada lote de agregado reciclado, geraram-se três tabelas (5.1; 5.2 e 5.3) 

correspondentes aos ensaios realizados na areia, no pedrisco e na brita. Para o agregado 

natural, foram apenas duas tabelas (5.1 e 5.3), uma para a areia e outra para a brita. No 

entanto, os gráficos construídos a partir dessas tabelas, que mostram as curvas 

granulométricas dos agregados, foram apresentados nas figuras (5.1; 5.2 e 5.3) do capítulo da 

apresentação e da análise dos resultados. 
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4.4.1.2 Massa específica do agregado miúdo  

 

O método empregado para determinar a massa específica do agregado miúdo natural e 

do reciclado foi o recomendado pela NBR NM 52 (ABNT, 2009). Os resultados, que estão na 

tabela 5.5, foram discutidos no item da caracterização dos agregados reciclados e naturais. 

 

4.4.1.3 Massa específica aparente e absorção de água do agregado graúdo  

 

Para determinar a massa específica aparente e a absorção de água dos agregados 

graúdos (naturais e reciclados), foram seguidas as recomendações da norma NBR NM 53 

(ABNT, 2003). Antes, porém, adotou-se o procedimento da NBR NM 27 (ABNT, 2001), para 

reduzir a amostra coletada no campo, até a quantidade necessária para a execução do ensaio. 

A quantidade mínima foi estabelecida com base na NM 53. 

Os resultados dos valores da massa específica aparente para os agregados reciclados 

correspondentes aos lotes 1, 2, e 3, influenciaram em decisões do processo de caracterização 

dos agregados reciclados graúdos, pois, se os resultados obtidos para suas massas específicas 

fossem menores do que 2,2g/cm
3
, seria necessário buscar novos procedimentos que 

selecionassem agregados graúdos com densidade maior. 

Os resultados obtidos no ensaio da norma NBR NM 53, para a absorção dos agregados 

graúdos reciclados, correspondem à absorção depois de 24 horas de imersão em água, 

enquanto que a absorção de água em longo tempo (primeiras horas de imersão em água), 

método proposto por Leite (2001), identifica o tempo de pré-umidificação dos agregados 

reciclados. Esses resultados estão apresentados na tabela 5.4 e discutidos no item da 

caracterização dos agregados reciclados e naturais. 

 

4.4.1.4 Massa unitária e índice de vazios  

 

Nesta pesquisa, optou-se por utilizar a NBR NM 45 (ABNT, 2006), para determinar a 

massa unitária e o volume de vazios dos agregados naturais e reciclados. Dos três métodos 

definidos na norma para os procedimentos do ensaio, foi adotado o método “A”, pois trata de 

recomendações para determinar a massa unitária de material compactado, com agregados de 

dimensão característica menor que 37,5 mm, portanto mais apropriado para a produção de 

concretos usados em lajes, onde se buscam misturas mais compactas e com menor índice de 

vazios.  
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Os resultados das massas unitárias dos agregados compactados (naturais e reciclados) 

e dos índices de vazios foram obtidos a partir das médias dos resultados individuais 

encontradas em três determinações, dividindo-se a massa do agregado pelo volume do 

recipiente utilizado. A tabela 5.6, do capítulo da apresentação e da análise dos resultados, 

apresenta esses resultados. 

 

4.4.1.5 Abrasão “Los Angeles”  

 

Para determinar a abrasão nos agregados graúdos naturais e reciclados utilizando-se a 

máquina “Los Angeles”, foram adotadas as recomendações da NBR NM 51 (ABNT, 2001). 

Para realizar o ensaio por esse método, foi necessário definir, inicialmente, a carga 

abrasiva e a graduação da amostra, compatibilizando os resultados com os dados das 

características do agregado. Essa adequação na graduação da amostra do agregado ocorreu 

por meio da comparação entre os dados de composição granulométrica do agregado, obtido 

anteriormente em normas específicas, e os valores da tabela “graduação do ensaio” dessa 

norma. Os valores foram ajustados com a graduação “B”, e a massa total da amostra a ser 

ensaiada foi definida em 5.000 gramas.  

Na tabela de graduação do ensaio, a classificação “B”, determina que essa amostra de 

5.000 gramas seja composta, apenas, de 2.500 gramas de agregados retidos na peneira 

12,5mm e 2.500 gramas de material retido na peneira 9,5mm. Nesse caso, desprezam-se as 

frações retidas nas outras peneiras. 

Devido à determinação da massa total do agregado para realizar o ensaio, foi possível 

definir o valor da carga abrasiva necessária, em consulta à tabela de “carga abrasiva” da 

referida norma. Como resultado, foi escolhida uma carga compatível com a massa da amostra, 

equivalente a onze esferas em aço, com massa total de 4.584 gramas, para servir de carga 

abrasiva para os agregados graúdos, naturais e reciclado. 

Antes de iniciar o ensaio, foram adotados os seguintes procedimentos para preparação 

da amostra: 

 

 As diferentes frações do agregado foram separadas por peneiramento, de acordo 

com a tabela 2 da NM 51; 

 Cada fração do agregado foi lavada e secada separadamente, em estufa à 

temperatura de (107 ± 2,5)
0 

C; 
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 Pesaram-se as quantidades correspondentes das frações obtidas, de forma a 

completar a massa total da amostra, nas proporções estabelecidas na tabela 2, e 

misturá-las entre si. 

 

Os resultados da perda por abrasão do agregado graúdo natural e do reciclado, 

correspondentes aos três lotes, encontram-se expostos no capítulo da apresentação e da análise 

dos resultados na tabela 5.8. 

 

4.4.1.6 Índice de forma pelo método do paquímetro  

 

Para avaliar as formas dos agregados graúdos reciclados e naturais usados nesta 

pesquisa, foram adotadas as recomendações contidas na norma NBR 7809 (ABNT, 2006), que 

estabelecem o método que deve ser empregado para determinar o índice de forma de 

agregados graúdos com dimensão máxima característica maior que 9,5mm, através da 

utilização de paquímetros. Os resultados estão expostos na tabela 5.9 no item da 

caracterização dos agregados reciclados e naturais. 

 

4.4.1.7 Absorção de água do agregado miúdo  

 

A absorção de água dos agregados miúdos reciclados e naturais, na condição saturada 

da superfície seca, foi determinada empregando-se a metodologia adotada na NBR NM 30 

(ABNT, 2001), destinada ao uso em concretos. 

Os resultados obtidos nesse ensaio com os agregados reciclados foram utilizados como 

parâmetros de comparação para classificar o material relativo às exigências da norma NBR 

15116 para aceitação de agregado reciclado destinado ao preparo de concreto sem função 

estrutural, e estão mostrados na tabela 5.4 do capítulo da apresentação e da análise dos 

resultados. 

 

4.4.1.8 Teor de material fino que passa através da peneira 75µm 

 

Para determinar o material fino que passa pela peneira de 75µm, foi escolhida a norma 

NBR NM 46 (ABNT, 2003), que estabelece um método que  determina, por lavagem com 

água, em agregados miúdos, a quantidade de material passante na malha da peneira de 75µm.  
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O ensaio foi realizado  determinando-se a quantidade mínima para a amostra. Esse 

valor deve atender às quantidades estabelecidas na tabela 1 da norma e ser compatível com a 

dimensão máxima nominal do agregado. 

Os resultados obtidos nesse ensaio foram comparados com os valores máximos 

estabelecidos pela norma NBR15116 (ABNT, 2004) para agregados (graúdos e miúdos) 

reciclados destinados ao preparo de concreto sem função estrutural, que estão apresentados na 

tabela 5.7. 

 

4.4.1.9 Composição por análise visual dos agregados reciclados graúdos  

 

As características dos agregados reciclados dos RCC, classe “A”, foram analisadas por 

meio da norma NBR 15116 (ABNT, 2004), para servir de parâmetro em relação às exigências 

para o uso desses agregados em concreto sem função estrutural. Considerou-se aceitável 

também para concretos com função estrutural. 

A princípio, todo agregado reciclado pode ser utilizado em concreto sem função 

estrutural, desde que proveniente de material classe “A” e que atenda às determinações 

normativas dos anexos“A” e “B” dessa norma. Atráves dos procedimentos do anexo “A”, os 

agregados graúdos reciclados dos três lotes utilizados na pesquisa foram avaliados 

visualmente para que fossem classificados em um dos tipos de grupo de fragmentos, ao qual o 

grão analisado poderia pertencer. 

 

 Grupo 1 -  fragmentos que apresentam pasta de cimento endurecida em mais de 

50% do volume - (G1). 

 Grupo 2 - fragmentos constituídos por rocha em mais de 50% do volume - (G2). 

 Grupo 3 - fragmentos de cerâmica branca ou vermelha, com superfície não polida, 

em mais de 50% do volume - (G3). 

 Grupo 4 - fragmentos de materiais não minerais de natureza orgânica, como 

madeira, plástico, betume e materiais carbonizados, e de contaminantes, como 

vidro, vidrados cerâmicos e gesso - (G4). 

 

Essa inspeção visual foi realizada no grão pertencente às amostras de 4,0 kg, de cada 

lote, que foram lavadas em água corrente, com uma peneira de malha 4,8 mm e secadas em 

temperatura de (110 ± 5)
0
C por um período de 24 horas, para, depois, separar cada fragmento 
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presente na amostra, segundo os critérios correspondentes a cada grupo. Em seguida, foram 

determinadas as massas de cada grupo (G1, G2, G3 e G4), e calculadas as porcentagens de 

suas massas em relação à massa total da amostra (Mt).  

As determinações do anexo “A” trazem como resultados dessas operações a 

classificação dos agregados reciclados em relação ao percentual de massa estabelecido nesse 

anexo para cada  tipo de fragmento presente nas amostras, a saber: 

 

 TIPO ARC - (Agregado de resíduo de concreto): 

O agregado se classifica como do tipo ARC quando apresenta a soma dos percentuais 

dos grupos 1 e 2 (G1 + G2) maior ou igual a 90%; 

 TIPO ARM - (Agregado de resíduo misto): 

 O agregado é do tipo ARM quando apresenta a soma dos percentuais dos grupos 1 e 

2 (G1 + G2) menor que 90%; 

 A percentagem obtida para o grupo 4 corresponde aos teores de materiais não 

minerais. 

 

O resultado desse parâmetro determinado no anexo “A”, em conjunto com outros 

obtidos nos ensaios descritos neste item, foi comparado com os parâmetros da tabela 3, dessa 

norma - (NBR 15116), para avaliar os requisitos dos agregados reciclados destinados ao 

preparo de concreto sem função estrutural. 

Através das recomendações do anexo “B”, da norma NBR 15116, foram determinados 

os percentuais de massa dos fragmentos não minerais presentes nos agregados reciclados 

miúdos pelo emprego de líquido densos. Para isso, foram reservadas, em cada um dos três 

lotes analisados, amostras de 200 gramas para serem submetidas aos procedimentos desse 

anexo. Em seguida, os resultados determinados em percentagem foram comparados como 

percentual máximo permitido por essa norma para a massa de materiais não minerais 

presentes em cada lote de agregado reclicado miúdo e organizados em na tabela 5.10. 

 

4.4.1.10 Determinação de sal, cloreto e sulfato nos agregados reciclados 

 

A norma NBR 15116 (ABNT, 2004) recomenda que se verifique, nos agregados 

reciclados destinados ao preparo de concreto sem função estrutural, o percentual de 

contaminação por cloreto e sulfato. Por exigência dessa norma, foram utilizados os 

procedimentos da norma NBR 9917 (ABNT, 2009) para determinar o teor de cloretos e de 
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sulfatos solúveis dos agregados reciclados graúdos provenientes dos três lotes coletados na 

USIBEN. Os resultados desses percentuais foram mostrados na tabela 5.11, e os seus valores 

comparativos, no gráfico da figura 5.4. 

 

4.4.1.11 Teor de argila em torrões e materiais friáveis 

 

Para atender ao que está estabelecido na norma NBR 7211(ABNT, 2005) - “agregados 

naturais para concreto”, e na tabela 3 da NBR 15.116, - “agregados reciclados para concreto 

sem função estrutural”, em relação ao percentual máximo de torrões de argila e materiais 

friáveis que poderão existir nos agregados reciclados destinados ao preparo de concreto sem 

função estrutural, foram adotados os procedimentos da NBR 7218 (ABNT, 2010), para 

determinar o teor de argila em torrões e materiais friáveis, nos agregados graúdos utilizados 

nesta pesquisa. 

Na sequência, os resultados em percentuais de torrões de argila e de materiais friáveis 

encontrados nos agregados naturais foram comparados com o valor máximo permitido da 

norma NBR 7211, para substâncias nocivas, e os percentuais encontrados nos agregados 

reciclados foram comparados com o valor máximo da norma NBR 15116 para contaminantes. 

 

4.4.1.12 Absorção de água ao longo do tempo pelos agregados graúdos reciclados 

 

A partir da decisão de fazer a pré-umidificação no agregado reciclado para evitar que 

ele consuma parte da água de amassamento do concreto e prejudique a sua resistência e 

trabalhabilidade, buscou-se conhecer a taxa de absorção relativa ao tempo pré-estabelecido 

para realizar cada mistura de concreto na betoneira. Para isso, foi escolhido o ensaio da norma 

NBR NM 53. Porém, os resultados obtidos nesse ensaio representam apenas valor absoluto da 

absorção ocorrida nos agregados reciclados depois de 24 horas. Portanto, ficou evidente a 

necessidade de se buscar outro ensaio que complementasse as informações a respeito do 

comportamento evolutivo da taxa de absorção do agregado graúdo reciclado imerso em água 

nas primeiras horas. Diante disso, foi escolhido, como exemplo, o ensaio de absorção de água 

ao longo do tempo pelos agregados graúdos reciclados proposto por Leite (2001) e, a partir 

dele, foram determinados os valores de absorção, em todos os instantes do contato do 

agregado com a água, e registrados em gráfico, mostrando a relação entre a absorção e o 

tempo de imersão do agregado, correspondente às seis primeiras horas de ensaios 

ininterruptos - (tempo utilizado nessa pesquisa). 
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Para realizar esse ensaio proposto por Leite (2001), foi necessário adotar os seguintes 

procedimentos: 

 

 A massa do recipiente seco e a do recipiente submerso foram determinadas; 

 Secou-se a amostra por 24 horas, à temperatura de (105 -110)
0
 C; 

 Uma quantidade de material da amostra seca e fria foi pesada entre 1000 e 1500 g. 

e determinada sua massa seca em estufa (Mseca); 

 O recipiente foi submerso com a amostra, cuidadosamente, em água à temperatura 

ambiente. Executou-se a primeira leitura da massa do conjunto entre 30 e 60 

segundos depois de se imergir o recipiente em água; 

 Efetuaram-se leituras consecutivas do ganho de massa do conjunto em intervalos 

pré-determinados no ensaio, ou seja, entre o primeiro minuto do ensaio até o 

último do tempo pré-definido; 

 Ao fim do ensaio, escoou-se o excesso de água presente na amostra, e o recipiente 

com a amostra foi colocado em estufa para que o material secasse até estabilidade 

de massa. A massa do conjunto foi determinada para se obter a massa da amostra 

após o ensaio, durante o qual se calculou a perda de material; 

 Calcularam-se a taxa de absorção do material seco e a taxa de absorção do 

material submerso com o auxílio das expressões: 

 

(4.1) 

 

(4.2) 

 

Onde: 

ASECA (%) - é a taxa de absorção do material seco; 

ASUB (%) - é a taxa de absorção do material submerso; 

MSUB-F - é a massa do material submerso no instante final em gramas; 

MSUB-0 - é a massa do material submerso no instante inicial em gramas; 

MSECA - é a massa do material seco em estufa em grama; 

 

 Por último, foi construído o gráfico de absorção de água (%) em função do tempo 

em minutos; 
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O resultado encontra-se mostrado no gráfico da figura 5.6 do capítulo da apresentação 

e da análise dos resultados. 

 

4.4.2 Estudo de dosagem dos concretos com agregados naturais e reciclados 

 

Nessa etapa, foram iniciados os estudos de dosagens dos concretos, a partir das 

definições das variáveis dependentes, independentes, dos fatores fixos dos experimentos e da 

implantação da fase experimental para determinar os traços de concretos a serem avaliados 

posteriormente. Para a elaboração dos traços, foi empregado o método de dosagem tendo 

como referência Helene e Terzian (1992). Esse método requer, de pelo menos, três variações 

de traços para se montar o diagrama de dosagem do concreto. Por isso, foram utilizados três 

traços auxiliares de concreto, definidos como sendo o pobre, o normal e o rico, em função do 

teor de cimento Portland. 

A tabela 4.4 apresenta o resumo do planejamento dos experimentos realizados no 

estudo de dosagem dos concretos. O organograma dos traços de concretos utilizados nessa 

fase é mostrado na figura 4.20. Para cada traço utilizado foram ensaiados 4 corpos de prova 

cilíndrico (10cm x 10cm), à resistência à compressão, para a idade de 28 dias, considerando 

esse número de exemplares suficientes para obter média confiável. 

 

Tabela 4.4 – Planejamento dos experimentos do estudo de dosagem de concreto 

 

Relação 

c/m 

Traço 

 

Agregado 

miúdo 

 

Agregado 

graúdo 

 

% de subst. 

de agr. 

 

Nº de ordem 

Traço 

 

Nome do traço 

 

Relação 

a/c 

 

1:6,5 

 

Pobre 

Natural Natural 0% 1 Ref./6,5 0,63 

Natural Reciclado 25% 2 Rec.25/6,5 0,63 

Natural Reciclado 50% 3 Rec.50/6,5 0,63 

Natural Reciclado 75% 4 Rec.75/6,5 0,63 

Natural Reciclado 100% 5 Rec.100/6,5 0,63 

 

1:5,0 

 

Normal 

Natural Natural 0% 6 Ref./5,0 0,50 

Natural Reciclado 25% 7 Rec.25/5,0 0,50 

Natural Reciclado 50% 8 Rec.50/5,0 0,50 

Natural Reciclado 75% 9 Rec.75/5,0 0,50 

Natural Reciclado 100% 10 Rec.100/5,0 0,50 

 

1:3,5 

 

Rico 

Natural Natural 0% 11 Ref./3,5 0,37 

Natural Reciclado 25% 12 Rec.25/3,5 0,37 

Natural Reciclado 50% 13 Rec.50/3,5 0,37 

Natural Reciclado 75% 14 Rec.75/3,5 0,37 

Natural Reciclado 100% 15 Rec.100/3,5 0,37 

 Total de traços de concreto = 15 

 

Total de corpos de prova 

cilíndricos = 60 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

Nota: Ref. = agregados naturais; Rec. = agregado reciclado; a/c = relação água/cimento; c/m = relação 

cimento/massa de agregados secos. 
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Figura 4.20 – Organograma para a produção dos concretos 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

Nota: 

 

 

Para atender ao planejamento dos experimentos nesta etapa, foram criados cinco 

grupos de concretos com traços (agregado: cimento Portland) - pobre, normal e rico, - um 

deles constituído pelo grupo de concreto de referência, ou seja, somente com agregados 

naturais, denominado de REF, e mais quatro, constituídos de concretos reciclados - REC25, 

REC50, REC75 e REC100.  

No grupo dos concretos reciclados, foram estudadas quatro taxas de substituição do 

agregado graúdo natural pelo reciclado, que originaram as denominações de REC25, para 

25% do teor de substituição, REC50, para 50%, REC75, para 75%, e REC100, para 100% de 

substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado. Todo o estudo foi realizado com os 

agregados reciclados correspondentes ao 1º lote coletado na USIBEN-JP, que resultaram de 

granulometria semelhante ao obtido com o agregado natural. 
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4.4.2.1 Método de dosagem 

 

De acordo com Helene e Terzian (1992), o método de dosagem e de controle de 

concreto, adotado nesta pesquisa, consiste, inicialmente, em se ajustar, o teor ideal de 

argamassa para um traço intermediário (1:5,0) e, depois, repetir o experimento para, no 

mínimo, mais dois traços auxiliares - um rico (1:3,5) e outro pobre (1:6,5) - que, juntos, 

possibilitaram a montagem dos diagramas de dosagem.   

Para determinar o traço intermediário ou normal na proporção cimento/agregados (1: 

5,0), foi considerado um abatimento do tronco de cone apropriado para proporcionar ao 

concreto uma plasticidade desejada. No caso deste trabalho, foi fixado o abatimento de (60 ± 

10)mm, adequado à produção de concretos para lajes. Então, para se conseguir atingir a 

consistência do traço do concreto de referência, foram realizados acréscimos sucessivos de 

areia, cimento e água, mantendo-se sempre constante a massa inicial (30 kg) do agregado 

graúdo na mistura. O acerto final na consistência da mistura aconteceu quando o teor de 

argamassa atingiu 51%, e a relação água/cimento 0,58, conduzindo, portanto, à definição do 

traço normal, em 1:2,06: 2,94. 

Para determinar outros dois traços de dosagem do concreto de referência, 

empregaram-se as seguintes equações: 

 

 (4.3) 

 (4.4) 

 

Onde: 

a - é o agregado miúdo; 

p - é o agregado graúdo; 

m - é a massa total dos agregados; 

α - é o teor de argamassa do traço. 

 

Essas equações estão de acordo com Helene e Terzian (1992) e demonstram a relação 

existente entre o agregado miúdo, o graúdo, a massa total dos dois e o teor de argamassa de 

cada traço. A partir delas, mantendo-se o mesmo teor de argamassa (α = 51%), foram 

determinados os outros dois traços da seguinte forma: 

 

mpa 






pa

a

1

1



146 

 

 

 Para o traço rico, em que se utiliza a proporção de (1:m = 3,5), determinou-se o 

traço: (1:1,3: 2,2) para uma relação água/cimento de 0,43, encontrada 

experimentalmente; 

 Para o traço pobre, em que se utiliza a proporção de (1:m = 6,5), determinou-se o 

traço: (1:2,83: 3,67) para uma relação água/cimento de 0,73, encontrada 

experimentalmente. 

 

Após a determinação dos traços dos concretos de referência - REF/6,5; REF/5,0 e o 

REF/3,5 - adotaram-se os mesmos procedimentos para definir os traços dos concretos 

reciclados. Antes, disso, foi preciso ajustar a relação água/cimento de cada traço, pois havia 

sido estabelecido que a relação água/cimento seria considerada um fator fixo nas dosagens 

dos concretos, juntamente com o valor do abatimento do tronco de cone, já definido em (60 ± 

10)mm. Para viabilizar essas condições, foram realizados alguns experimentos em dosagens 

de concreto, para testar algumas combinações de relação a/c com aditivos, no sentido de 

encontrar valores adequados para os parâmetros da relação água/cimento que pudessem ser 

utilizados nos traços dos concretos dessa etapa. 

Assim, foram fixados os novos valores da relação água/cimento para todos os 

concretos dos grupos REF; REC25; REC50; REC75 e REC100, correspondentes aos traços 

normal (1:5,0), rico (1:3,5) e pobre (1:6,5), que foram distribuídos assim: 

 

 REF/5,0; REC25/5,0; REC50/5,0; REC75/5,0; REC100/5,0 - relação a/c de 0,50; 

 REF/3,5; REC25/3,5; REC50/3,5; REC75/3,5; REC100/3,5 - relação a/c de 0,37; 

 REF/6,5; REC25/6,5; REC50/6,5; REC75/6,5; REC100/6,5 - relação a/c de 0,63. 

 

Ressalte-se, no entanto, que, para conseguir que esses fatores fixos fossem usados na 

relação água/cimento dos traços, foi preciso utilizar aditivos hiperplastificantes em todas as 

dosagens dos concretos, respeitando-se as taxas entre 0,2% e 0,6% da massa de cimento do 

traço, para compensar a diminuição de consistência dos traços dos concretos, em 

consequência da substituição dos agregados graúdos naturais pelos reciclados. Por conta disso, 

no traço do concreto de referência, também se utilizou aditivo hiperplastificante, como 

redutor da relação a/c para mantê-la igual aos concretos reciclados, conforme se apresenta nas 

tabelas 5.13, 5.14 e 5.15. 
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Em seguida, por meio das equações propostas por Helene e Terzian (1992), para 

calcular a resistência à compressão de concretos convencionais produzidos com o cimento 

Portland comum (CP 32), aos 28 dias, foram verificadas as correlações existentes na presente 

pesquisa entre a resistência à compressão axial do concreto de referência e a relação 

água/cimento. Por recomendação dos autores, no caso de se usar o cimento ARI (este é o caso 

dessa pesquisa), em vez do cimento (CP 32), deve ser utilizada a mesma equação do cálculo 

da resistência do cimento (CP 32), porém, acrescentando-se ao valor determinado um 

percentual de 20% para os concretos na idade de até 91 dias.  

A princípio, usando-se apenas as equações do cimento (CP 32), buscou-se conhecer as 

resistências à compressão dos concretos de referência para os traços pobre, normal e rico, 

adotando-se como relação de água/cimento os valores respectivos (0,63, 0,50 e 0,37) 

definidos anteriormente. Essas resistências à compressão, foram denominadas, inicialmente, 

de “valores mínimos esperados”, pois, de acordo com os autores, no caso do uso do cimento 

ARI, devem aumentar, ainda, 20%. Portanto, os “valores mínimos esperados” para os 

concretos de referências são: 

 

1. Resistência à compressão axial mínima esperada para o concreto de referência 

(Ref/6,5) do traço pobre (a/c = 0,63): 

 

 

 

2. Resistência à compressão axial mínima esperada para o concreto de referência 

(Ref/5,0) do traço normal (a/c = 0,50): 

 

 

 

3. Resistência à compressão axial mínima esperada para o concreto de referência 

(Ref/3,5) do traço rico (a/c = 0,37): 

 

 

 

Onde: 

(4.5) 
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é a equação para determinar a correlação existente entre a resistência à compressão 

axial e a relação de água/cimento do traço. Segundo os autores, essa correlação foi obtida a 

partir da “Lei de Abrams” e de estudos desenvolvidos no Brasil para os vários tipos de 

cimentos existentes e as idades de concretos. Entretanto, como os concretos foram produzidos 

com o cimento CP V - ARI, espera-se, como recomendam Helene e Terzian (1992), que 

sejam encontrados para as resistências à compressão valores que possam ser até 20% maiores 

do que os já citados, conforme os resultados apresentados a seguir:  

 

1. Para o concreto Ref./6,5 (pobre): 

 

 

2. Para o concreto Ref./5,0 (normal): 

 

 

3. Para o concreto Ref./3,5 (rico) 

 

 

Outra hipótese a ser cogitada para esses valores de resistências à compressão dos 

concretos de referências é de que podem surgir novos acréscimos em suas resistências, agora, 

pelo o uso de aditivos em seus traços. Segundo Neville (1997), o uso de aditivos pode 

provocar, nas resistências dos concretos convencionais, aos 28 dias de cura, um acréscimo de 

até 20%. Logo, os valores finais podem ser ainda maiores do que os já citados e chegar aos 

resultados apresentados a seguir:  

 

1. Para o concreto Ref./6,5 (pobre): 

 

 

2. Para o concreto Ref./5,0 (normal): 

 

 

 

3. Para o concreto Ref./3,5 (rico): 

 

 

MPaMPafd 27,302,1.23,2528 

MPaMPafd 6,392,1.0,3328 

MPaMPafd 84,512,1.20,4328 

MPaMPaMPafd 32,362,1.27,302,1.23,2528 

MPaMPaMPafd 52,472,1.6,392.1.0,3328 

MPaMPaMPafd 20,622,1.84,512,1.20,4328 
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Portanto, com base no que foi exposto acima, elaborou-se a tabela 4.5 para demonstrar 

os valores máximos e mínimos estimados para a resistência à compressão dos concretos de 

referência (Ref.). 

 
Tabela 4.5 – Valores estimados para as resistências à compressão dos concretos de 

referência aos 28 dias 

CONCRETOS POBRE (a/c = 0,63) 

(MPa) 

NORMAL (a/c = 0,5) 

(MPa) 

RICO (a/c = 0,37) 

(MPa) 

 

REF/5,0 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

25,23 36,32 33,00 47,52 43,20 62,20 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Como os traços para a produção do concreto com agregados reciclados foram 

determinados por meio dos traços unitários do concreto de referência, consideraram-se o 

percentual de substituição e a compensação dos volumes pela redução das massas dos 

agregados reciclados. Então, a compensação foi calculada levando-se em consideração os 

valores de massa específica dos agregados envolvidos no traço do concreto reciclado. Como 

os materiais reciclados obtidos em cada coleta realizada na USIBEN apresentaram valores 

muito próximos de massa específica, foram escolhidos os agregados coletados no lote 1 para 

serem usados em todos os concretos reciclados. 

A compensação foi realizada através da seguinte equação: 

 

 

(4.6) 

 

Onde:  

MREC - é a massa do agregado graúdo reciclado para o traço; 

MN - é a massa do agregado graúdo natural para o traço; 

γREC - é a massa específica do agregado graúdo reciclado do lote 1, determinada na pesquisa; 

γN - é a massa específica do agregado graúdo natural do lote 1, determinada na pesquisa. 

 

Os traços unitários (em massa) que foram ajustados e utilizados para a produção dos 

concretos, correspondentes aos parâmetros dos experimentos de dosagem de concretos 

adotados, estão apresentados no capítulo de apresentação e da análise dos resultados, no item 

caracterização do concreto com agregado riclado e natural. 

 

N

REC
NREC MM




.
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4.4.2.2 Procedimentos para a dosagem dos concretos  

 

Os procedimentos adotados para a dosagem dos concretos foram criados com base em 

uma revisão bibliográfica sobre concretos reciclados, principalmente os direcionados ao uso 

em elementos pré-moldados, que carecem de procedimentos simples e funcionais. Esses 

procedimentos foram fundamentados, também, nas informações adquiridas na caracterização  

dos materiais envolvidos na produção dos concretos e em alguns ensaios exploratórios, entre 

eles, o ensaio proposto por Leite (2001) sobre a absorção de água de agregados reciclados de 

RCC. A partir dessas informações, foram criadas expectativas a respeito da influência do 

agregado graúdo reciclado na trabalhabilidade desses concretos, sobretudo nos percentuais 

maiores de substituição do agregado na mistura. Para minimizar essa  preocupação e aumentar 

a possibilidade de acerto das medidas adotadas para a produção dos concretos, foram 

produzidos concretos sempre com dosagem mínima de aditivo hiperplastificante para garantir 

a trabalhabilidade necessária, com base no slump test (60 ± 10 mm). 

Então, para proceder à dosagem dos concretos, foi determinado um valor fixo para as 

relações de água/cimento dos traços normal, rico e pobre, em combinação com o uso de 

aditivos para melhorar a trabalhabilidade da massa e atender à consistência estabelecida para 

os traços.  

Devido  à  elevada taxa de absorção do agregado graúdo reciclado utilizado na 

pesquisa, em comparação com o natural, foram adotadas medidas diferenciadas para a 

hidratação dos poros dos agregado reciclados, fazendo-se com que parte da água necessária da 

dosagem do concreto fosse aplicada antes de se misturarem os materiais na betoneira. O 

processo de hidratação dos poros consistiu de uma pré-umidificação do agregado graúdo 

reciclado, colocando-os em um recipiente, com volume conhecido de água deionizada, 

suficiente para cobrir todos os grãos, durante um intervalo de tempo de cinco minutos, 

definidos a partir do ensaio exploratório de absorção no modelo proposto Leite (2001). De 

acordo com o ensaio, nesse tempo de cinco minutos, o agregado graúdo avaliado apresentou 

uma absorção de 80,20% do teor total de absorção de água do agregado. 

Convém lembrar que a NBR 15.116 estabelece requisitos para o emprego de 

agregados reciclados de RCC em concretos sem função estrutural, desde que se faça uma pré-

molhagem nos agregados reciclados para atender ao mínimo de 80% do teor de sua absorção 

de água. Neste trabalho, decorridos os cinco minutos necessários para que o agregado 

reciclado absorvesse a água, a água restante livre do recipiente era retirada e pesada. A 

diferença entre o volume  de água inicial conhecida no recipiente, e o volume de água retirada 
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do recipiente no final do tempo de absorção resultou no volume de água absorvida pelos grãos 

do agregado graúdo. Portanto, ao volume de água total a ser adicionada na mistura, necessário  

para atender à relação a/c, foi deduzido o volume de água absorvida pelos grãos dos 

agregados. De forma que, em cada traço, não se colocava água excedente, a não ser, a água 

estritamenta necessária a cada dosagem, definida na relação água/cimento. 

No decorrer desse tempo,  fazia-se a imprimação da betoneira com um traço simples, 

1:2:3 em volume, de acordo com os procedimentos de Helene e Terzian (1992), utilizando-se 

de porções diferentes dos mesmos materiais. O procedimento de colocação dos materiais 

dentro da betoneira (em funcionamento) para os concretos reciclados e de referência 

obedeciam à seguinte ordem: 

 

 Agregados graúdos reciclados e pré-umedecidos - colocação total dentro da 

betoneira ( 100%); 

 Agregados graúdos naturais (100%); 

 Água deionizada da mistura (70% do volume da água do traço, descontado o 

volume de água absorvida); 

 Tempo concedido para a mistura com a betoneira em funcionamento (dois 

minutos); 

 Cimento ARI (100% - colocados de modo gradual); 

 Tempo concedido para a mistura  com a betoneira em funcionamento (dois 

minutos); 

 Aditivo hiperplastificante diluídos em água deionizada da mistura (50% a 80% ); 

 Tempo concedido para a mistura  com a betoneira em funcionamento (cinco 

minutos); 

 Agregado miúdo natural (100% - despejados em forma gradativa); 

 Parte restante da água deionizada da mistura  (30%); 

 Tempo concedido para a mistura  com a betoneira em funcionamento (dois 

minutos); 

 Avaliação da necessidade do uso restante do aditivo; 

 Avaliação da medida do tronco de cone (consistência). 
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4.4.2.3 Moldagem e cura dos corpos-de-prova 

 

Para o estudo de dosagem dos concretos, foram produzidos 60 corpos de prova 

cilíndricos de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, distribuídos em quinze traços, com a 

finalidade de serem avaliados quanto à resistência à compressão axial. Os procedimentos 

adotados para a moldagem e a cura desses corpos de prova seguiram as recomendações da 

NBR 5738 (ABNT, 2003).  

Para moldar os corpos de prova, a norma estabelece que a dimensão básica deles, deve 

ser, no mínimo, quatro vezes maior que a dimensão nominal máxima dos agregados graúdos 

dos concretos. Por esse motivo, foram escolhidos os corpos de prova (CPs) de 10 cm x 20 cm, 

pois as dimensões nominais dos agregados graúdos utilizados obedeciam a essa relação.  

O processso de cura dos CPs adotados foi: 

 

 Conservar o concreto, por 24 horas, dentro da forma metálica, com a superfície 

externa devidamente coberta com um material não absorvente, com a finalidade de 

evitar perda de água do concreto; 

 Desmoldar e identificar os CPs para, em seguida, armazená-los em um reservatório, 

até o momento do ensaio, em solução saturada de hidróxido de cálcio a (23 ± 2)
0
C. 

 

Depois dos 28 dias de cura dos corpos de prova, tempo escolhido nesta pesquisa para 

fazer o ensaio de compressão, eles foram preparados através de uma máquina apropriada para 

retificar as superfícies externas e garantir que as camadas superficiais ficassem lisas, livres de 

ondulações e abaulamentos. 

 

4.4.2.4 Determinação da massa específica dos concretos em estado fresco 

 

Após a determinação da consistência dos concretos pelo abatimento do tronco de cone, 

e antes da moldagem dos corpos de prova, determinavam-se as massas específicas dos 

concretos no estado fresco, por meio do método gravimétrico, adotando-se os procedimentos 

estabelecidos na NBR 9833 (ABNT, 2008). Com base na relação entre a massa de concreto e 

o seu volume depois de adensado, incluindo-se o ar eventualmente retido, foi determinada a 

massa específica dos concretos utilizada nesta pesquisa.   

Assim, a massa de cada traço de concreto era colocada dentro de um recipiente com 

capacidade máxima de 7,5 dm
3
 em duas etapas, para que fosse realizado distintamente o 



153 

 

 

adensamento de cada camada através de um vibrador de imersão. Esse procedimento adotado 

segue a referida norma, pois está em conformidade com o valor da dimensão máxima do 

agregado graúdo usado na produção dos concretos, inferior a 37,5 mm, e com o valor fixado 

para a consistência do material representada pelo abatimento de (60 ± 10) mm. 

As massas específicas aparentes dos concretos frescos (Pap), em quilograma por metro 

cúbico (kg/m
3
), foram calculadas de acordo com a fórmula: 

 

(4.7) 

 

 

Onde: 

Pap - é a massa específica aparente do concreto fresco, expressa em kg/m
3
; 

Mrc - é a massa do concreto, determinada em quilogramas (Kg); 

T- é a tara do recipiente (peso do recipiente seco e vazio); 

V - volume do recipiente  

 

4.4.2.5 Resistência à compressão axial 

 

No estudo de dosagem dos concretos, o ensaio de resistência à compressão, realizado 

em 60 corpos de prova cilíndricos, demonstrou a capacidade de resistência que cada um dos 

15 traços de concretos utilizados na pesquisa apresentou, de acordo com as variáveis 

específicas de cada traço. 

Segundo Calado e Montgomery (2003), a réplica (reprodução de exemplares) permite 

a obtenção do erro experimental com uma estimativa mais precisa desse fator, por isso, para 

esse ensaio, foram produzidas quatro exemplares de cada traço. Ele foi realizado de acordo 

com os padrões estabelecidos na NBR 5739 (ABNT, 2007) e os seus resultados constam na 

tabela 5.19. 

 

4.4.2.6 Critério estatístico de “Chauvenet”  

 

A partir dos resultados de resistência à compressão axial simples (fc), determinados 

nos quatros corpos de prova (exemplar) de cada dosagem, aplicou-se o critério estatístico de 

“Chauvenet” para depurar os valores que, eventualmente, fossem considerados dispersos. 

Esse critério, descrito por Taylor (1997), especifica que um valor medido pode ser rejeitado se, 

1000.
V

TM
P rc
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em uma série de medidas, a probabilidade de ocorrência de um desvio de valor “x” for menor 

que 1/2n, conforme a fórmula seguinte: 

 

Px ˂ 1/2n 

 

Sendo: 

Px - probabilidade de o desvio ser “x”; 

n - número de medidas. 

 

Assim, para constatar se algum valor extrapolava a tendência dominante dos 

resultados de (fc) de cada traço, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

 Calculou-se a média aritmética das “n” amostras correspondentes aos valores, (fc1; 

fc2; fc3 e fc4); 

 Determinou-se o desvio-padrão considerando Px ˂ 1/2n = 1/2 . 4 = 1/8 = 12,5%; 

 Foram descartados os valores que apresentaram o desvio máximo de ± 12,5% em 

relação à média entre os quatros valores; 

 Quando houve necessidade de descartar algum valor, (isso ocorreu somente no 

caso do traço REC100/5,0), a nova média passou a ser calculada com três 

resultados e, portanto, alterou-se o valor do desvio máximo de Px, (± 12,5%) para 

Px ˂ 1/2 . 3 = 1/6 = 16,6%;  

 O procedimento foi encerrado, depois que se verificou se não existiam mais 

valores dispersos; 

 A média aritmética entre os valores mais representativos foi considerada como o 

valor de resistência à compressão axial simples (fc) do traço.  

 

 

4.4.2.7 Método utilizado na construção dos diagramas de dosagens - concretos estruturais 

 

Após a determinação do valor de resistência à compressão de cada dosagem de 

concreto (variáveis de resposta dos experimentos) com os seus referidos percentuais de 

substituição de agregado (variável independente - X1) e as suas relações de água/cimento 

(variável independente -X2), selecionaram-se os parâmetros correspondentes aos traços das 
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quinze resistências médias de compressão para servirem de fundamentação na elaboração dos 

diagramas de dosagem dos concretos avaliados. 

O método adotado para a construção dos diagramas foi o proposto por Helene e 

Terzian (1992), que permite expressar, por meio de três pontos e de um sistema de eixos 

ortogonais, similares ao sistema de eixos cartesianos do 1º ao 4º quadrante, no sentido horário, 

a curva baseada na “Lei de Abrams” - 1º quadrante; a da “Lei de Lyse” - 4º quadrante e a 

curva da “Lei de Molinari” - 3º quadrante, que representa o consumo de cimento. 

Para os concretos reciclados e os concretos de referência, seguiram-se, a rigor, os 

procedimentos especificados no método citado, partindo-se da premissa de que seriam 

necessários três pontos para determinar uma curva representativa da correlação entre duas 

características ou propriedades do concreto estudado, em cada um dos quadrantes 

mencionados. A tabela 4.6 mostra a relação dos três pontos (traços) utilizados na montagem 

de cada diagrama de dosagem dos concretos e o correspondente traço de concreto avaliado a 

partir da próxima etapa da pesquisa.  

 

Tabela 4.6 – Relação dos traços básicos para montagem do diagrama de dosagem dos 

concretos estruturais 

Traços básicos para construção dos diagramas de 

dosagem dos concretos 

Montagem dos 

diagramas 

 

Denominações para os 

concretos estruturais 

(avaliados posteriormente) 

Pobre Normal Rico 

Ref/6,5 Ref/5,0 Ref/3,5  CeRef 

Rec25/6,5 Rec25/5,0 Rec25/3,5  CeRec25 

Rec50/6,5 Rec50/5,0 Rec50/3,5  CeRec50 

Rec75/6,5 Rec75/5,0 Rec75/3,5  CeRec75 

Rec100/6,5 Rec100/5,0 Rec100/3,5  CeRec100 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Portanto, depois de concluídos os diagramas de dosagens, além das informações 

contidas em cada um dos três pontos, por exemplo, a relação de água/cimento (a/c) - marcada 

no eixo dos x, entre os quadrantes 1º e 4º, a relação cimento/massa (c/m) - marcada no eixo 

dos y, entre os quadrantes 3º e 4º, e o consumo de cimento (C) - marcado no eixo dos x, entre 

os quadrantes 2º e 3º, foi necessário definir a resistência de dosagem aos vinte e oito dias, 

apropriada para o concreto estrutural (25MPa), como resistência características que se 

pretende avaliar com a incorporação de agregados reciclados, numa situação hipotética de 

controle regular da produção dos concretos em obras. 
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O valor escolhido para a resistência de dosagem foi determinado em função da 

resistência necessária para a produção de elementos pré-moldados e de acordo com os 

critérios estabelecidos nas seguintes normas: NBR 8953 (ABNT, 2011) - “Concreto para fins 

estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência”, 

NBR 14859-1 (ABNT, 2002) - “Laje pré-fabricada - Requisitos” a NBR 6118 (ABNT, 2007) 

- “Projeto de estrutura de concreto - Procedimentos”, e também a NBR 12655 (ABNT, 2006) 

que estabelece, para determinar a resistência média do concreto à compressão, o uso da 

seguinte equação: 

 

(4.8) 

Onde: 

fcm  - é a resistência média de compressão ou resistência de dosagem; 

fck  - é a resistência característica do concreto à compressão, adotada em 25MPa para atender 

às normas citadas,  NBR 8953 e NBR 14.859-1; 

Sd – desvio-padrão da dosagem. De acordo com Vieira (2003), Helene e Terzian(1992), o 

valor de 5,5 MPa, fixado,  corresponde a um valor utilizado pelos construtores em 

situações de controle regular sobre a dosagem do concreto; 

 

Logo: 

fcm = 25 + 1,645 . 5,5 = 34 MPa 

 

Esse valor (34MPa) determinado para a resistência de dosagem dessa pesquisa com 

concreto estrutural foi marcado no eixo do y, entre o 1º e o 2º quadrantes. A partir dele, foram 

encontrados pontos de projeção sobre as curvas representativas das leis de Abrams, Lyse e 

Molinari, que definiram nos eixos ortogonais os parâmetros dos novos traços de concreto 

estruturais (CeRef; CeRec25; CeRec50; CeRec75 e CeRec100), mostrados nas figuras 5.9, 

5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 do  capítulo da apresentação e da análise dos dados, a serem avaliados 

a partir deste momento. 

Os procedimentos para a produção dos concretos adotados nessa etapa foram 

exatamente iguais aos usados anteriormente, principalmente em relação à pré-umidificação do 

agregado reciclado, que Latterza (1998) afirma beneficiar a hidratação dos poros do agregado 

reciclado. Portanto, facilita a penetração de água e favorece a fase de endurecimento da pasta, 

provocando o que o autor chama de “cura úmida interna”, que aumenta a aderência entre a 

matriz de cimento e o agregado. 

dckcm Sff .645,1
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Os procedimentos de colocação dos materiais na betoneira foram os mesmos 

anteriores, e se manteve o valor da consistência dos concretos em (60 ± 10) mm. Em alguns 

traços, principalmente naqueles com teores maiores de agregado reciclado, foi aplicada, 

inicialmente, uma dosagem de aditivo hiperplastificante correspondente a um valor de 80% da 

taxa de aditivo usada na mistura. Em seguida, esperou-se um tempo máximo de cinco minutos 

para homogeneizar a mistura entre os agregados graúdos, o cimento, a água e o aditivo, antes 

de colocar o agregado miúdo e a parte restante da água. Por último, antes de retirar a mistura 

da betoneira para avaliar a consistência do concreto, fez-se uma inspeção com uma colher de 

pedreiro para verificar a sua coesão, e dependendo desse resultado, colocou-se a parte restante 

de aditivo.  

O tempo adotado de cinco minutos para a compatibilização entre o aditivo e o cimento 

foi avaliado anteriormente, em um ensaio exploratório denominado de “mini slump test” 

sobre a compatibilidade do aditivo “Adiment Premium” e o cimento Portland, CP V - ARI.  

Verificou-se que as dosagens de aditivo com taxa de 0,5% da massa do cimento provocam um 

comportamento regular na consistência da pasta, no tempo de 5 a 60 minutos. Foram usados 

também os mesmos procedimentos para determinar a consistência pelo abatimento do tronco 

de cone e para a moldagem e a cura dos corpos de prova. 

 

4.4.3 Propriedades físico-mecânicas dos concretos estruturais reciclados  

 

Após a construção dos diagramas de dosagem dos concretos, ficaram definidos os 

traços, CeRef; CeRec25; CeRec50; CeRec75 e CeRec100, que foram denominados de 

concretos estruturais, para se determinar as propredades físico-mecânicas. Dois desses traços 

foram selecionados no final dessa etapa, para a produção das lajes, um deles CeRef e outro 

concreto reciclado. Essa seleção ocorreu depois da avaliação dos setenta corpos de prova 

(produzidos com esses traços), em relação às propriedades de resistência à compressão, tração 

na flexão, módulo de elasticidade, absorção e índice de vazios. A princípio, os cinco traços 

citados devem atender ao valor da resistência de dosagem de 34MPa determinado 

anteriormente. Contudo, espera-se, agora, avaliar o desempenho dos traços em relação às 

outras propriedades citadas e verificar qual o traço que apresentará melhores resultados 

quando comparados uns com os outros. 

 Para cada traço, foram produzidos quatro corpos de prova cilíndricos de 10 cm x 20 

cm para o ensaio de compressão; quatro, para o ensaio de módulo de elasticidade; quatro, para 

a determinação do percentual de absorção, da massa específica e do índice de vazios, e dois 
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corpos de prova prismáticos, de 15cm x 15cm x 50cm, para o ensaio de resistência à tração na 

flexão, todos realizados aos 28 dias de cura, totalizando 70 CPs. 

Convém ressaltar que os parâmetros apresentados na tabela 4.7, relativos ao consumo 

de cimento, relação água/cimento e relação cimento/massa, foram determinados a partir dos 

diagramas de dosagem dos concretos estruturais de (34MPa) com Slump de (60 ± 10)mm 

mostrados no capítulo da apresentação e da análise dos dados, enquanto que os percentuais de 

aditivo utilizados em cada traço foram definidos, experimentalmente, no momento da 

produção dos concretos, conforme  os dados indicados na tabela 5.20. 
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Tabela 4.7 – Planejamento dos experimentos com concretos para determinar as 

propriedades físico-mecânicas aos 28 dias. 

1. Consumo de 

cimento (kg/m
3
) 

2. Relação (a/c ) 

3. Aditivo (%) 

 

Agreg. 

miúdo 

 

Agreg. 

graúdo 

Dmáx = 

19mm 

% de 

Subst. 

de agr. 

graúdo 

1. Nome do traço 

2. Relação 1: m 

 

Nº de CPs 

cilíndricos e 

prismáticos 

Ensaios 

realizados 

 

 

 

1. 365 

2. 0,50 

3. 0,20 

 

 

 

Natural 

 

 

 

Natural 

 

 

 

0% 

 

 

 

1. CeRef. 

2. (1: 4,9) 

Quatro 

cilíndricos 

Resistência à 

compressão 

Quatro 

cilíndricos 

Módulo de 

elasticidade 

Quatro 

cilíndricos 

Absorção e índice 

de vazios 

Dois 

prismáticos 

Tração na flexão 

 

 

 

1. 312 

2. 0,58 

3. 0,47 

 

 

 

Natural 

 

 

 

Reciclado 

 

 

 

25% 

 

 

 

1. CeRec.25 

2. (1: 5,9) 

Quatro 

cilíndricos 

Resistência à 

compressão 

Quatro 

cilíndricos 

Módulo de 

elasticidade 

Quatro 

cilíndricos 

Absorção e índice 

de vazios 

Dois 

prismáticos 

Tração na flexão 

 

 

 

1. 347 

2. 0,50 

3. 0,50 

 

 

 

 

Natural 

 

 

 

Reciclado 

 

 

 

50% 

 

 

 

1. CeRec.50 

2. (1: 5,0) 

Quatro 

cilíndricos 

Resistência à 

compressão 

Quatro 

cilíndricos 

Módulo de 

elasticidade 

Quatro 

cilíndricos 

Absorção e índice 

de vazios 

Dois 

prismáticos 

Tração na flexão 

 

 

 

1. 347 

2. 0,50 

3. 0,56 

 

 

 

Natural 

 

 

 

Reciclado 

 

 

 

75% 

 

 

 

1. CeRec.75 

2. (1: 5,0) 

Quatro 

cilíndricos 

Resistência à 

compressão 

Quatro 

cilíndricos 

Módulo de 

elasticidade 

Quatro 

cilíndricos 

Absorção e índice 

de vazios 

Dois 

prismáticos 

Tração na flexão 

 

 

1. 374 

2. 0,47 

3. 0,55 

 

 

Natural 

 

 

Reciclado 

 

 

100% 

 

 

1. CeRec.100 

2. (1: 4,6) 

Quatro 

cilíndricos 

Resistência à 

compressão 

Quatro 

cilíndricos 

Módulo de 

elasticidade 

Quatro 

cilíndricos 

Absorção e índice 

de vazios 

Dois 

prismáticos 

Tração na flexão 

 

Total de traços de concreto = 5 

 

Total de CPs = 60 C + 10 P = 70 

OBS: Todos os traços tiveram Slump de 60 ± 10mm 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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4.4.3.1 Resistência à compressão axial  

 

O interesse por esse ensaio, nessa etapa, foi comprovar se os cinco concretos 

estruturais definidos por meio dos diagramas de dosagens atendem a uma resistência à 

compressão média (fcm) igual a 34MPa. Para isso, foram empregados os mesmos 

procedimentos da etapa anterior, ou seja, os definidos pela norma NBR 5739 (ABNT, 2007). 

A figura 4.21 mostra os aspectos dos quatro corpos de prova no momento da 

realização do ensaio utilizando um dos cinco traços dos concretos estruturais. Os resultados 

desse ensaio encontram-se apresentados no Apêndice C, e sua análise e a discussão no item 

5.2.6. 

 

Figura 4.21 – Aspectos do ensaio de resistência à compressão axial 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

4.4.3.2 Resistência à tração na flexão  

 

Nos objetivos específicos desse trabalho, está estabelecida a necessidade de avaliar a 

resistência de lajes pré-moldadas usando-se o concreto com agregados graúdos reciclados. Por 

isso, foi escolhido o ensaio de tração na flexão, além de outros, para que se pudesse examinar 

o comportamento do material, nas proporções definidas nos traços CeRef; CeRec25; CeRec50; 

CeRec75 e CeRec100, quando submetidos a esforços de flexão. 

Para cada traço, foram produzidos dois corpos de prova prismáticos de (15 cm x 15 cm 

x 50 cm) e ensaiados logo após terem sido retirados do local de cura, ou seja, depois de 28 

dias deimersão em água. O ensaio foi realizado de acordo com as recomendações da NBR 

12142 (ABNT, 2010), conforme pode ser visto na figura 4.22, e os seus resultados encontram-

se disponibilizados no Apêndice C. Entretanto, a análise e a discussão estão no item 5.2.6. 
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Com os valores determinados experimentalmente das resistências à tração na flexão, 

foi possível deduzir os valores das resistências à tração direta de cada dosagem, para em 

seguida, utilizá-los nos cálculos do momento de fissuração de cada laje, conforme se 

apresenta nos apêndices “D” e “E”. 

 

Figura 4.22 – Aspectos do ensaio de resistência à tração na flexão  
 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

4.4.3.3 Módulo estático de elasticidade à compressão  

 

Os resultados determinados através do ensaio de módulos de elasticidade à 

compressão, nos quatro corpos de prova dos traços CeRef; CeRec25; CeRec50; CeRec75 e 

CeRec100, foram avaliados e, depois de aplicados os critérios estatísticos, seus valores foram 

definidos e utilizados para determinar as deformações das lajes. Para esse ensaio, utilizaram-

se os procedimentos do anexo “A” da norma NBR 8522 (ABNT, 2008) adequados para 

determinar o módulo de deformação secante a uma tensão especificada, pois todos os corpos 

de prova foram produzidos com traços definidos para atender a uma resistência de dosagem 

(fc), especificada de 34 MPa. 

Para iniciar o ensaio, ajustaram-se os dois extensometro mecânico, instalados em uma 

base de medida independentes, em relação a uma determinada carga inicial imposta ao corpo 

de prova. Uma vez ajustado o corpo de prova à máquina de ensaio e compatibilizadas as bases 

de medida, aplicou-se um carregamento crescente à velocidade de (0,45 ± 0,15) MPa/s, com 

pausas de 60 segundos, para se proceder à leitura de deformações correspondentes às 

seguintes tensões:  

 

 Leitura l0 , tensão σa = 0,5 MPa; 
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 Leitura l2, tensão de 0,2 fc  = 0,2 . 34 = 6,8 MPa; 

 Leitura l3, tensão de 0,3fc  = 0,3 . 34 = 10,2 MPa; 

 Repetiu-se o processo até a leitura ln, correspondente à ruptura do corpo de prova, 

anotando-se sempre os valores de deformações registrados nos relógios, com uma 

pausa de 60s.  

 

Depois que os valores de deformação para cada tensão especificada foram 

determinados, foi possível calcular o módulo de deformação secante (Ecs) a uma tensão 

indicada, através da seguinte equação: 

 

(4.9) 

 

 

Onde: 

σn - é a tensão maior, expressa em (MPa); 

σa  - é a tensão básica, (0,5 MPa); 

εn - é a deformação específica média (ΔL/L) dos corpos de prova sob a tensão maior; 

εa - é a deformação específica média (ΔL/L) dos corpos de prova sob a tensão básica; 

L - é o comprimento do corpo de prova usado para determinar a deformação específica 

média. 

 

A figura 4.23 mostra a máquina de ensaio, os dois relógios medidores das 

deformações e os corpos de prova no momento da realização do ensaio de módulo de 

elasticidade.  

 

Figura 4.23 – Aspectos do ensaio de módulo estático de elasticidade à compressão 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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4.4.3.4 Absorção de água, índice de vazios e de massa específica  

 

Para determinar a absorção de água, o índice de vazios por imersão e fervura e as 

massas específicas dos concretos CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100 foram 

adotados os procedimentos indicados pela NBR 9778 (ABNT, 2005). Para isso, produziram-

se quatro corpos de prova cilíndricos de 10 cm x 20 cm de cada concreto, totalizando 20 CPs. 

Depois de um período de 28 dias de cura desses concretos, foram realizados os ensaios com as 

amostras dos quatro CPs de cada concreto. 

A figura 4.24 mostra os aspectos de algumas etapas recomendados pela norma para o 

ensaio, como por exemplo, o registro da imagem dos CPs, em um recipiente com água em 

ebulição, por um período de cinco horas, e os procedimentos para registrar a massa dos CPs 

com o auxílio da balança hidrostática e a determinação da massa saturada. Os resultados estão 

tabela 5.25 e no gráfico da figura 5.14 do item 5.2.6.4.  

 

Figura 4.24 – Aspectos dos ensaios de absorção de água, índice de vazios e de massa 

específica 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

4.4.3.5 Definição das dosagens de concreto estruturais para a produção das lajes pré-moldada 

 

A partir da análise das propriedades físico-mecânicas dos concretos representativos 

dos esforços obtidos nos CPs produzidos com os traços CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 

e CeRec100, foi possível avaliar a influência dos agregados graúdos reciclados nesses 

concretos e escolher o traço para a produção das lajes pré-moldadas, considerando-se os 

seguintes critérios de forma acumulativa: 
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1. Se os valores representativos de resistência à compressão axial alcançaram a 

resistência de dosagem pré-fixada (fc) de 34 MPa, correspondente ao estabelecido 

nos diagramas de dosagens para cada traço de concreto; 

2. Maior teor de substituição de agregado natural por reciclado, combinado com o 

menor consumo de cimento/m
3
; 

3.  Os resultados da comparação entre os valores representativos dos módulos de 

elasticidade, produzidos por cada traço, cujo parâmetro é o concreto de referência;  

4. O resultado de resistência à tração na flexão, obtido com os concretos reciclados 

mais próximos do concreto de referência.  

 

A partir dos resultados experimentais obtidos com os concretos, analisou-se, segundo 

os critérios mencionados, e decidiu-se pela escolha do concreto (CeRec75) para produzir laje 

e comparar o desempenho com outra laje produzida com concreto referência (CeRef). No 

item 5.2.6.5, apresenta-se a justificativa para a escolha do concreto (CeRec75) 

 

4.4.4 Experimento com laje pré-moldada com concretos estruturais reciclados 

 

No dimensionamento das lajes pré-moldadas e nos cálculos das flechas imediatas, 

foram utilizados os valores dos parâmetros das propriedades mecânicas determinados através 

dos ensaios de resistência à compressão, de tração na flexão e do módulo estático de 

elasticidade, do concreto reciclado (CeRec75) e do concreto referência (CeRef) 

correspondentes, respectivamente, aos valores encontrados (fck), (fct) e (Ecs) de cada concreto. 

Esse recurso possibilitou avaliações melhores do concreto reciclado, em relação ao concreto 

de referência, quando avaliados nos ensaios de flexão das lajes, por causa do uso específico 

deles no dimensionamento das lajes, reciclada e de referência.  

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de flexão, registrados no gráfico da figura 

5.20, de força x deslocamento das lajes L2.2 (CeRef) e L1 (CeRec75) e dos resultados dos 

cálculos das flechas imediatas dessas lajes, foi possível avaliar as flechas teóricas e as 

experimentais, comparando-se, inclusive, com os deslocamentos limite (l /250) recomendados 

pela NBR 6118 (ABNT, 2007) para a condição de aceitabilidade sensorial visual. 

Assim, os procedimentos adotados nas comparações entre as flechas das lajes 

contribuíram para se avaliar seu comportamento estrutural e, principalmente, a influência da 

presença do agregado graúdo, produzido na USIBEN, no concreto reciclado aplicado nas lajes 

pré-moldadas.  
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4.4.4.1 Produção de lajes pré-moldadas com concreto reciclado e referência 

 

De acordo com os procedimentos de definição das dosagens de concreto para a 

produção das lajes, foram escolhidos o traço CeRec75, para a laje reciclada, e o traço CeRef, 

para a produção da laje de concreto referência. Esses traços foram escolhidos em função do 

atendimento aos critérios definidos no item 4.4.3.5. 

A produção das referidas lajes pré-moldadas iniciou-se com a fabricação das vigotas, 

no Laboratório de Ensaios de Materiais e Estruturas (LABEME), do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba: três delas, utilizando-se o traço CeRec75 para a modagem 

da laje de concreto reciclado (L1) e outras seis com o traço CeRef para utilizar na moldagem 

das duas lajes do concreto de referência, sendo uma delas considerada Piloto (L2.1) com o 

objetivo de identificar a carga de ruína. Para essas nove vigotas de 3,0 m de comprimento e 

seção (bw = 9 cm x h0 = 8 cm), foi dimensionada uma armação em aço CA 60, composta de 

duas barras de 5,0 mm na parte inferior, que correspondem a uma seção transversal de aço de 

0,392 cm
2 

e uma barra de 5,0 mm na parte superior. 

 Na produção dessas vigotas, foram utilizadas fôrmas metálicas de seis metros de 

comprimento, que tiveram de ser adaptadas com divisórias para fabricar vigotas com três 

metros, em concreto adensado em mesa vibratória e submetido a uma cura imersa em água 

por 28 dias. Durante o período de cura das vigotas, foram produzidas as fôrmas de madeira 

para as três lajes. Dois blocos de concreto, com seção transversal em T (base menor 20 cm, 

base maior 50 cm e altura de 40 + 70 cm), foram utilizados para servir de apoio para a laje no 

momento do ensaio de flexão. A figura 4.25 contém os aspectos do processo produtivo das 

vigotas e das lajes pré-moldadas. 
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Figura 4.25 – Aspectos do processo produtivo das vigotas e das lajes pré-moldadas. 
 

 

Fôrma matálica adaptada 

 

 

Adensamento em mesa vibratória 

 

 

Final da produção da vigota 

 

 

Bloco em concreto para apoio da laje 

 

 

Fôrma da laje 

 

 

Montagem da laje 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Na produção das vigotas das lajes pré-moldadas com os concretos CeRef. e CeRec75, 

foram utilizadas as dosagens que estão apresentadas na tabela 4.8 

 



167 

 

 

Tabela 4.8 – Dosagens de concreto para produção das vigotas das lajes pré-moldadas 

Concreto 

(1 : m) 

Traço unitário Aditivo 

hiperplastificante (%) 

 

CeRef 

(1: 4,9) 

 

1 : a : p : a/c  

0,20  
1 : 2,01 : 2,89 : 0,50 

 

CeRec75 

(1 : 5,0) 

1 : a : p : prec: a/c  

0,56 

1 : 2,06 : 0,74 : 2,21 : 0,50 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Para ajudar na avaliação do comportamento do concreto reciclado, submetido a 

esforços de flexão, foram produzidas três lajes pré-moldadas com a capa de 4 cm de espessura 

- uma laje em concreto reciclado, utilizando-se o traço CeRec75, e duas com concreto de 

referência, com o traço CeRef, porém todas com largura de 1,35m, comprimento de 3,0m e 

espessura de 12cm, conforme os desenhos mostrados nas figuras 4.26 e 4.27 

 

Figura 4.26 – Dimensões de fôrma com o posicionamento das nervuras 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Figura 4.27 – Corte transversal da laje 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Para proceder à montagem das lajes pré-moldadas, utilizaram-se fôrmas de madeira 

apoiadas no piso do laboratório (LABEME), de modo a permitir o posicionamento das vigotas. 

Blocos cerâmicos com largura mais aproiada para o uso em laje de coberta, padronizados de 
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acordo com a NBR 14859 -1, com 32 cm de largura e 8,0 cm de altura, foram apoiados nas 

referidas vigotas, e sobre a superfície superior plana, foi colocada uma armadura de 

distribuição com barras de ᴓ 5,0 mm, com espaçamento de 20 cm, posicionada nas direções 

transversal e longitudinal da laje. Em seguida, foi executada a capa de concreto com 4cm.  

Para facilitar o transporte da laje, durante o seu posicionamento sobre os blocos de apoio para 

o ensaio de flexão, foi colocada uma barra de ᴓ 12,5 mm em forma de gancho, em cada 

extremidade, conforme mostra a figura 4.28. 

Na produção dos concretos para a capa de cada laje, foram utilizadas as dosagens, 

conforme demonstrado na tabela 4.9. Os procedimentos adotados na produção desses 

concretos foram os mesmos anteriores, sempre se avaliando o Slump Test e a massa 

específica de cada traço. Todos os concretos tiveram os seus SlumpTest de acordo com o 

valor de consistência fixada (60 ± 10 mm). 

 

Tabela 4.9 – Dosagens de concreto para a produção das capas das lajes pré-moldadas 

Concreto 

(1 : m) 

Traço unitário Aditivo 

hiperplastificante (%) 

 

CeRef 

(1: 4,9) 

 

1 : a : p : a/c  

0,20  
1 : 2,01 : 2,89 : 0,50 

 

CeRec75 

(1 : 5,0) 

1 : a : p : prec: a/c  

0,56 

1 : 2,06 : 0,74 : 2,21 : 0,50 

 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Na moldagem da capa de concreto, antes de lançar o material sobre a superfície da laje, 

molharam-se os blocos cerâmicos e as vigotas; em seguida, com o auxílio de régua, 

desempenadeira e colher de pedreiro, regularizou-se a superfície e, com um vibrador de 

agulha, realizou-se o adensamento do concreto, conforme mostrado na figura 4.28. 
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Figura 4.28 – Aspectos do processo produtivo das lajes pré-moldadas. 

  
Montagem dos blocos sobre as vigotas Montagem da armadura de distribuição 

  
 Armadura de suspensão da laje Umedecimento dos blocos e das vigotas 

  
Espalhamento do concreto Adensamento do concreto 

 
 

Adensamento e nivelamento   Cura do concreto da laje 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Após a concretagem, as lajes permaneceram nas fôrmas durante 28 dias, e a cura se 

deu com a umidificação periódica da superfície da laje nos sete primeiros dias. 



170 

 

 

4.4.4.2 Ensaios para a flexão das lajes  

 

Neste ensaio, procura-se avaliar o efeito do agregado graúdo reciclado da USIBEN, 

utilizado no concreto CeRec75, no desempenho da resistência e da deformação, baseado no 

ensaio de flexão da laje pré-moldada (L1) produzida com esse concreto. Para isso, os valores 

obtidos foram comparados ao resultado do ensaio com a laje (L2.2), que utilizou o concreto 

de referência CeRef, ou seja, apenas com agregados naturais.  

Nas comparações entre os valores do ensaio de flexão das lajes de referência e 

reciclada, consideram-se as condições de igualdade entre elas, pois ambas têm a mesma 

espessura, a mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma taxa de armadura, o uso de 

vigotas e blocos, foram produzidas com os mesmos procedimentos de adensamento e de cura 

do concreto, e na execução do referido ensaio aplicou-se o mesmo tipo de carregamento, sob 

as mesmas condições de apoio e de avaliação de deformação. 

A seguir, apresentam-se as diversas etapas envolvidas nos procedimentos do ensaio 

para a flexão das lajes avaliadas, a saber:  

 

1. Transporte das lajes para a posição do ensaio 

 

Os períodos decorridos entre as datas de concretagem das lajes e as datas de realização 

dos ensaios de flexão foram sempre maiores que 150 dias. Durante esse tempo, as lajes 

permaneceram em processo de cura ao ar dentro do laboratório (LABEME). A preparação do 

ensaio de flexão iniciou com o transporte de cada laje, uma por cada vez, que foi colocada 

embaixo do eixo do atuador de carga da prensa.  

Nessa operação, foi utilizado um guincho hidráulico, para suspender as extremidades 

da laje, até uma altura suficiente para apoiá-la sobre dois carrinhos hidráulicos, necessários 

para o transporte ao local do ensaio. Em seguida, foi içada pela talha, através de cabos de aço 

presos aos perfis metálicos de sustentação da laje, até alcançar a posição de ser assentada 

sobre uma camada de argamassa, que se colocava em cima de outros perfis metálicos já 

instalados sobre os blocos de apoio.  

A figura 4.29 mostra, com mais detalhes, uma série de imagens explicativas 

organizadas na sequência dos procedimentos ocorridos durante o transporte da laje para a 

posição do ensaio, que foram resumidas na forma seguinte: 
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1. Desforma da laje através da suspensão de suas extremidades com auxílio do 

carrinho hidráulico (girafinha); 

2. Posicionamento dos carrinhos hidráulicos (patinha) para transportar a laje; 

3. Transporte para o local do ensaio; 

4. Içamento da laje com auxílio da talha para posição do ensaio; 

5. Laje suspensa à esperados blocos de apoios; 

6. Transporte dos blocos de apoio com os perfis metálicos fixos sobre eles; 

7. Ajuste da posição da laje com o eixo do atuador de carga hidráulico e com os 

blocos de apoio; 

8. Nivelamento e fixação da laje com argamassa 1:4 sobre os perfis metálicos.  

 

Figura 4.29 – Aspectos do transporte das lajes para a posição do ensaio de flexão 
 

 

( 1 ) 

 

 

( 2 ) 

 

 

( 3 ) 

 

 

( 4 ) 
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( 5 ) 

 

 

( 6 ) 

 

 

( 7 ) 

 

 

( 8 ) 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

2. Apoios e sistema de distribuição de cargas 

 

Na superfície superior de um dos blocos de apoio de concreto, foi fixado, através de 

parafusos, um perfil metálico de seção “I”, sobre o qual se apoiava uma das extremidades da 

laje. Esse conjunto montado foi classificado como o apoio fixo da estrutura isostática, 

formada pela laje e por dois apoios. No outro bloco de apoio de concreto, foi fixado um 

dispositivo e, sobre ele, colocado um perfil metálico para servir de apoio à outra extremidade 

da laje, o que proporcionou à estrutura uma mobilidade que permite caracterizar esse apoio 

como móvel. 

O sistema de distribuição de carga na laje, para o ensaio à flexão, foi composto por 

três perfis metálicos de seção “I”, que tinham a função de receber a força concentrada 

proveniente do atuador de carga da prensa, simulando as cargas previstas no ensaio, e de 

distribuir uniformemente, em linha, essa força para os terços do vão, conforme mostra a figura 

4.30 sobre o esquema estático e de carregamento planejado para a laje. 
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Figura 4.30 – Esquema do carregamento e dos apoios da laje 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Para facilitar o entendimento dos dispositivos utilizados nos apoios e no sistema de 

distribuição de carga, foi elaborada a figura 4.31, que mostra uma série de imagens 

explicativas, colocadas em uma sequência de momentos anteriores ao início do ensaio e que 

foram resumidas assim:  

 

1. Laje apoiada diretamente sobre o perfil metálico I parafusado sobre o bloco, 

caracterizando o apoio - fixo (1); 

2. Laje apoiada diretamente sobre outro perfil metálico posicionado em cima de um 

dispositivo parafusado sobre o bloco, mas que permitia mobilidade ao perfil 

metálico, caracterizando o apoio - móvel (2); 

3. Detalhe do dispositivo que garantia mobilidade ao perfil metálico do apoio móvel 

da laje; 

4. Extremidade da laje apoiada sobre o perfil metálico móvel; 

5. Os três perfis metálicos que distribuem as cargas nos terços da laje; 

6.  Célula de carga entre o atuador hidráulico e o perfil metálico central; 

7. Momento da instalação do sistema de aquisição de dados para o controle de cargas 

e de deslocamentos; 

8. Visualização da laje sobre os apoios e da aparelhagem utilizada no ensaio de 

flexão. 
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Figura 4.31 – Aspectos dos apoios e do sistema de cargas 
 

 

( 1 ) 

 

 

( 2 ) 

 

 

( 3 ) 
 

 

 

( 4 ) 

 

 

( 5 ) 

 

 

 

( 6 ) 

 

 

( 7 ) 

 

 

( 8 ) 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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3. Instrumentação e aferição dos dispositivos 

 

Como forma de evitar imprecisões sobre os resultados dos ensaios, os dispositivos de 

medição, antes de usados, foram aferidos, conforme mostra a figura 4.32, onde se observam 

os procedimentos que foram adotados para calibrar a célula de carga Gunt Hamburg LT 50/30, 

com capacidade de 300 kN, utilizada nos ensaios de flexão das lajes. Essa operação foi 

realizada com o auxílio de um anel dinamométrico e do sistema de aquisição de dados. Na 

célula de carga, além de um mecanismo acoplado, que possibilitou o seu uso para a função de 

comprimir, foram instalados, na parte superior, parafusos para colocação de correntes de 

sustentação, visando a garantir sua integridade no momento de ruptura da laje. 

A figura 4.32 complementa as explicações e mostra imagens do sistema de 

distribuição de carga, instrumentação da laje e aferição dos dispositivos que estão resumidas 

assim: 

 

1. Anel dinamométrico utilizado para aferir a célula de carga; 

2. Procedimentos de aferição da célula de carga; 

3. Célula de carga com dispositivo acoplado para adaptá-la à função de compressão; 

4. Equipamento do sistema de aquisição dos dados de oito canais (HBM) e o 

programa de gerenciamento; 

5. Visualização dos sinais dos cinco LVDTs e da célula de carga enviados ao sistema 

de aquisição de dados durante o ensaio de flexão; 

6. Estrutura independente criada em metalon para servir de apoio aos cinco LVDTs; 

7. Finalização da instrumentação do sistema de distribuição de carga e de apoio dos 

sensores; 

8. Detalhe do sistema de fixação dos sensores aos perfis da estrutura de apoio. 
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Figura 4.32 – Aspectos da instrumentação e da aferição dos dispositivos para ensaio de 

flexão 
 

 

( 1 ) 

 

 

( 2 ) 

 

 

( 3 ) 

 

 

( 4 ) 

 

 

( 5 ) 

 

 

( 6 ) 
 

 

( 7 ) 

 

 

( 8 ) 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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A necessidade de se conhecer antecipadamente a carga de ruína de uma das lajes de 

concreto de referência (Piloto) para que, nas outras duas lajes (L1; reciclada e L2.2; 

referência), pudessem ser aplicadas cargas menores nos ensaios de flexão, de forma que se 

evitassem as ruínas e registrassem as fissuras decorentes desses ensaios, obrigou que se 

criasse uma estrutura independente para apoiar e proteger aos cinco transdutores lineares 

indutivos de deslocamento (LVDTs), responsáveis pela medição dos deslocamentos verticais, 

provenientes do ensaio. 

Esses cinco sensores de medição de deslocamento linear ficaram presos nas peças da 

estrutura metálica auxiliar (independente), em pontos estrategicamente escolhidos para ajudar 

na avaliação de deformação da laje. Três deles (2, 3 e 5) ficaram distribuídos em linha, na 

posição transversal, próximos ao centro da área da laje, enquanto os outros dois (1 e 4) 

operaram perto da linha dos terços de comprimento da laje, conforme mostra a figura 4.33. Os 

sensores utilizados tinham sensibilidade de deslocamento de 0,01mm, cursor de 100 mm e 

estavam interligados juntamente com a célula de carga ao sistema de aquisição de dados. 

Todos eles operaram por cima da laje para medir com segurança as deformações lineares 

esperadas no ensaio, até o momento da ruptura da laje. 

 

Figura 4.33 – Localização das áreas de posicionamento dos cinco LVTDs 

 
 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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4. Execução 

 

No planejamento dos ensaios de flexão das lajes (L1- CeRec75, Piloto - CeRef e L2.2 

- CeRef), em razão da importância dada aos registros de imagens para comparar as fissuras 

que surgiriam em suas faces, foi definido, antecipadamente, que seria preciso controlar ainda 

mais as cargas do ensaio para que fosse possível atender a esse item do planejamento. Por isso, 

foi escolhida a laje Piloto para se conduzir o ensaio de flexão até a sua ruína. Essa carga foi 

admitida como a máxima a ser aplicada nas outras lajes. Portanto, as lajes L2.2 e L1 foram 

ensaiadas considerando-se uma intensidade de carga correspondente a 90% da carga de ruína 

encontrada para a laje Piloto. Assim, na laje Piloto, não foi possível registrar as imagens de 

suas fissuras, porém, no gráfico da figura 5.19, ficaram registrados todos os deslocamentos 

ocorridos correspondentes às cargas impostas, inclusive para a carga que provocou a ruína. 

Nas outras duas lajes L1 e L2.2, os deslocamentos lineares e as forças aplicadas nos ensaios 

foram registrados em gráficos para cargas de valores até 90% da carga de ruína da laje Piloto, 

conforme podem ser vistas na figura 5.20. As figuras 5.21 e 5.22, do item 5.3.1, apresentam 

respectivamente, as imagens das fissuras ocorridas nas faces inferiores das nervuras das 

referidas lajes. 

A figura 4.34 mostra a imagem do instante inicial da execução do ensaio de flexão da 

laje reciclada L1 e todo o aparato utilizado. 

 

 



179 

 

 

Figura 4.34 – Aspectos do ensaio de flexão da laje L1 no LABEME 

 
Fonte: (AUTOR, 2013) 
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CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS E NATURAIS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da caracterização dos agregados 

utilizados nesta pesquisa, considerando-se os naturais, adquiridos na região, e os reciclados de 

origem classe “A” da linha concretícia, coletados em três lotes na USIBEN.  

A caracterização dos agregados constitui-se da determinação da composição 

granulométrica, da massa específica, da massa unitária, do índice de vazios, da absorção de 

água, do teor de material fino passante na peneira 75µm, da abrasão, do índice de forma, da 

composição de sais, cloretos e sulfatos solúveis e da absorção de água pelo método proposto 

por Leite (2001). Todos esses ensaios foram escolhidos com base nos objetivos da pesquisa e 

na consulta às normas NBR 15116 (ABNT, 2007) e NBR 7211 (ABNT, 2005).  

 

5.1.1 Composição granulométrica  

 

De acordo com Ângulo (2000) e Lima (1999), a granulometria dos agregados 

reciclados é consequência de um conjunto de fatores, entre os quais, destacam-se a 

composição dos resíduos, o tipo do equipamento usado na britagem, sua regulagem e a 

seleção de peneiras utilizadas no processo.  

A partir dos agregados reciclados provenientes dos resíduos da cidade de João Pessoa, 

foi possível avaliar uma amostragem dos produtos da USIBEN usados nesta pesquisa, através 

de comparações entre as suas composições granulométricas determinadas pela NBR NM 248 

(ABNT, 2001), mostradas nas tabelas 5.1; 5.2 e 5.3, em suas respectivas curvas 

representativas,visualizadas nas figuras nº 5.1; 5.2 e 5.3. 
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Tabela 5.1 – Composição granulométrica dos agregados miúdos 

 

AREIA NATURAL E RECICLADA 

 

Peneiras 

(mm) 

Agr. miúdo natural AMR – Lote 1 AMR – Lote 2 AMR – Lote 3 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

4,75  0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,36  4,1 4,7 13,7 13,7 11,9 11,9 23,5 23,5 

1,18  10,3 15,0 19,7 33,4 26,2 38,1 26,1 49,6 

0,6  30,6 45,6 24,5 57,9 26,0 64,1 22,5 72,1 

0,3  36,3 81,9 22,9 80,8 17,3 81,4 13,4 85,5 

0,15  15,7 97,6 11,6 92,4 10,2 91,6 7,9 93,4 

Resíduo 2,4 100,0 7,6 100,0 8,4 100,0 6,6 100,0 

Total 100,0 245,3 100,0 278,2 100,0 287,1 100,0 324,1 

Dmáx. 

Caract. 

(mm) 

 

2,36 

 

4,75 

 

4,75 

 

4,75 

Módulo de 

finura 

 

2,45 

 

2,79 

 

2,87 

 

3,24 

Zona 

granulomé-

trica 

NBR 

7211:2005 

 

Zona ótima 

(2,2 ≤ 2,45 ≤ 2,90) 

 

Zona ótima  

 (2,2 ≤ 2,79 ≤ 2,90) 

 

Zona ótima 

 (2,2 ≤ 2,87 ≤ 2,90) 

 

Zona utilizável 

sup.(2,9 ≤ 3,24 ≤ 

3,50) 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Observa-se uma semelhança entre as curvas granulométricas das areias recicladas e da 

areia natural, porém com tendência de módulo de finura um pouco maior para as areias 

recicladas, o que está coerente com o que assevera Jadovski (2005). Verifica-se, também, que 

a areia natural e as areias recicladas dos lotes L1 e L2 estão classificadas na zona ótima, como 

recomenda a NBR 7211 (ABNT, 2005), pois seus módulos de finuras estão entre os valores 

2,2 e 2,9. Entretanto, a areia reciclada do lote L3 tem um módulo de finura um pouco maior, 

entre o intervalo de 2,9 e 3,50, por isso, de acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2005), 

enquadra-se na zona utilizável superior. Vale lembrar que a areia reciclada não foi utilizada 

nos concretos analisados nesta pesquisa. 
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Figura 5.1 – Curvas granulométricas dos agregados miúdos utilizados e respectivos 

limites especificados pela NBR 7211 (ABNT, 2005). 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Já para os produtos classificados como pedrisco reciclado ou cascalhinho (Dmáx. = 

9,5 mm) apresentaram curvas granulométricas fora dos limites utilizáveis, segundo a NBR 

7211(ABNT, 2005), nos agregados dos três lotes avaliados.  
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Tabela 5.2 – Composição granulométricados pedriscos reciclados 

Peneiras (mm) PEDRISCO – Lote 1 PEDRISCO – Lote 2 PEDRISCO – Lote 3 

% Retida % Retida 

acumulada 

% Retida % Retida 

acumulada 

% Retida % Retida 

acumulada 

9,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 

6,3 22,4 22,4 35,2 35,8 12,5 12,7 

4,75 40,3 62,7 28,1 63,9 19,4 32,1 

2,36 31,0 93,7 27,8 91,7 42,3 74,4 

1,18 1,3 95,0 4,7 96,4 10,1 84,5 

0,6 0,9 95,9 1,6 98,0 6,4 90,9 

0,3 1,1 97,0 0,3 98,3 3,4 94,3 

0,15 1,0 98,0 0,3 98,6 2,6 96,9 

Resíduo 2,0 100,0 1,4 100,0 3,1 100,0 

Total 100,0 542,3 100,0 547,5 100,0 473,3 

Dmáx. Caract. 

(mm) 

 

9,50 

 

 

9,50 

 

9,50 

Módulo de 

finura 

 

5,42 

 

5,47 

 

4,73 

Zona 

granulomé-

trica 

NBR 

7211:2005 

 

 

Zona – Fora dos limites 

 

 

 

Zona – Fora dos limites 

 

 

 

Zona – Fora dos limites 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Figura 5.2 – Curvas granulométricas dos pedriscos utilizados e respectivos limites 

especificados pela NBR 7211 (ABNT, 2005) 

 
 Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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Para as britas recicladas (Dmáx. = 19 mm e 25 mm), os dados apresentados na tabela 

5.3 mostram que os três lotes analisados têm módulos de finura semelhantes e curvas 

granulométricas entre o limite inferior e o superior utilizável da referida norma. O mesmo não 

acontece com a brita natural adquirida no comércio da cidade, porquanto sua curva está fora 

desses limites. 

 

Tabela 5.3 – Composição granulométrica dos agregados graúdos 

 

BRITA NATURAL E RECICLADA 

 

Peneiras 

(mm) 

Brita natural Brita rec. - Lote 1 Brita rec. - Lote 2 Brita rec. - Lote 3 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

% 

Retida 

% Retida 

acumulada 

25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 

19 1,3 1,3 4,9 4,9 12,6 13,3 15,0 15,0 

12,5 36,0 37,3 38,5 43,4 44,6 57,9 45,2 60,2 

9,5 25,6 62,9 36,9 80,3 31,6 89,5 28,0 88,2 

6,3 22,4 85,3 18,3 98,6 10,1 99,6 10,8 99,0 

4,75 9,2 94,5 0,3 98,9 0,0 99,6 0,5 99,5 

Resíduo 5,5 100,0 1,1 100,0 0,4 100,0 0,5 100,0 

Total 100,0 658,7 100,0 684,1 100,0 702,4 100,0 702,7 

Dmáx. 

Caract. 

(mm) 

 

19,0 

 

19,0 

 

25,0 

 

25,0 

Módulo 

de 

finura 

 

6,58 

 

6,84 

 

7,02 

 

7,02 

Zona 

granulo-

métrica 

NBR 

7211: 

2005 

Zona 

Fora dos limites 

 

 

Zona – 9,25/25 

 

 

Zona – 9,25/25 

 

 

Zona – 9,25/25 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

A brita natural foi o único material utilizado na produção dos concretos desta pesquisa 

que apresentou uma composição granulométrica fora dos limites utilizáveis. Mesmo assim, 

não houve manipulações em sua granulometria, pois o intuito era de utilizar o agregado no 

estado em que foi adquirido no comércio local e que, usualmente, é aplicado nos concretos 

estruturais nas obras na cidade de João Pessoa. Então, pode-se destacar que, embora a brita do 

lote 1 (Dmáx. = 19 mm) reciclada tenha a mesma dimensão máxima característica do 

agregado natural, somente este último não atende aos limites utilizáveis da curva, segundo a 

NBR 7211 (ABNT, 2005). Portanto, o processo de beneficiamento da USIBEN resultou em 

agregado graúdo (brita com Dmáx. = 19 mm e 25 mm) reciclado que atende melhor ao 

parâmetro da norma NBR 7211 (ABNT, 2005) do que o agregado natural utilizado. 
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Embora, do ponto de vista conceitual, o concreto de referência deva ser produzido 

com agregados que atendam a todos os requisitos de norma, inclusive os de granulometria, 

para justificar o termo dado como de “referência”, na presente tese, optou-se por manter a 

terminologia “concreto de referência”, em razão de os materiais usados em sua produção 

serem usuais nas obras na cidade de João Pessoa.  

 

Figura 5.3 – Curvas granulométricas dos agregados graúdos utilizados e respectivos 

limites especificados pela NBR 7211 (ABNT, 2005) 

 
 Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

5.1.2 Absorção de água - NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

 

Os valores das taxas de absorção apresentadas na tabela 5.4 para os agregados naturais 

e os reciclados foram determinados através da NBR NM 53 (ABNT, 2009), para os graúdos, e 

da NBR NM 30 (ABNT, 2001), para os miúdos. Convém ressaltar que essas normas 

estabelecem procedimentos para se determinar a absorção de água nos agregados, após a sua 

imersão em água por 24 horas. Em outro item deste capítulo, será apresentado o valor da 

absorção do agregado a partir do momento em que entra em contato com a água, utilizando-se 

os procedimentos propostos por Leite (2001). 
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Tabela 5.4 – Resultados de absorção de água dos agregados reciclados e naturais 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores (%) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Miúdo 

NBR NM 30:2001 

Areia natural 1,5 - - 

Areia reciclada 5,57 6,8 7,23 

 

Graúdo 

NBR NM 53:2009 

Pedrisco reciclado 4,18 4,87 3,98 

Brita natural 0,25 - - 

Brita reciclada 4,09 5,06 3,94 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

 

Segundo Lima (1999), o agregado reciclado, em geral, tem uma taxa de absorção 

maior do que a dos agregados naturais, por isso Juan e Gutiérrez (2009) asseveram que a 

qualidade do agregado reciclado de concreto é inferior à do agregado natural. Isso se verificou 

neste trabalho, quando se comparou o valor da taxa de absorção da brita natural (0,25%) e da 

areia natural (1,5%) com os valores das areias e das britas recicladas, conforme mostrado na 

tabela 5.4. 

Seguindo as especificações técnicas de outros países, apresentadas anteriormente na 

tabela 3.6 sobre as exigências dos valores das taxas máximas de absorção de água em 

agregados reciclados para o uso em concreto, e da norma brasileira NBR 15116 (ABNT, 

2004), que estabelece para os agregados reciclados do tipo ARC (agregado reciclado de 

concreto) uma absorção máxima de 7%, para os graúdos, e 12%, para os miúdos, pode-se 

afirmar que nessa amostragem, para os três lotes de agregados reciclados coletados na 

USIBEN (tabela 5.4), os valores máximos de absorção apresentados foram menores do que os 

exigidos nas normas brasileira e estrangeira, tanto para os agregados graúdos quanto para os 

miúdos. 

Na brita reciclada do lote 1 (19 mm), utilizada na presente pesquisa, verificou-se que, 

em uma massa seca inicial de 4000 gramas, foi constatada uma absorção de 163,60 gramas de 

água, logo depois do período de 24 horas de imersão do agregado, em água. Isso representou 

um acréscimo de 4,09% em sua massa inicial (seca), ou seja, a massa final (saturada) foi de 

4163,60 g. 

 

5.1.3 Massa específica aparente 

 

A tabela 3.6 - Requisitos de normas de agregados reciclados de outros países - além de 

mostrar as exigências dos valores máximos de absorção das normas dos países citados, traz 
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também os valores mínimos recomendados para as massas específicas dos agregados 

reciclados de concreto. Nesses países, os valores mínimos para as massas específicas estão 

recomendados entre 2,0g/cm
3 

e 2,2g/cm
3
 para atender às resistências máximas regulamentadas 

por cada um deles. O Brasil ainda não tem nenhuma definição sobre esse requisito, pois a 

NBR 15116 não faz referência a esse respeito. 

Para John et al.(2006), a massa específica aparente é um parâmetro de controle de 

qualidade que pode ser facilmente empregado em usinas de reciclagem, para caracterizar os 

lotes de agregados de RCC reciclados, direcionando os grãos com massa específica aparente 

maior que 2,2 g/cm
3
 para o mercado de concretos estruturais convencionais, onde serão 

competitivos econômica e ambientalmente. Lima (1999) complementa afirmando que, em 

geral, quanto maior a massa específica, maior é a resistência mecânica e menor a absorção de 

água, fatores importantes para o desempenho e a durabilidade de compósitos, por isso se pode 

utilizar a massa específica do reciclado de concreto como indicador da qualidade e critério de 

classificação.  

No caso das amostras de agregados coletados na USIBEN, não foi preciso usar um 

processo de seleção dos grãos mais densos, pois, logo de início, foram verificadas massas 

específicas acima de 2,2 g/cm
3
, (tabela 5.5). Portanto, os resultados atendem aos valores das 

normas dos países citados e têm potencial para o mercado de concretos estruturais.  

 

Tabela 5.5 – Resultados de massa específica aparente dos agregados reciclados e 

naturais 

 

MASSA ESPECÍFICA APARENTE DOS AGREGADOS SECOS 

 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores (g/cm
3
) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Miúdo 

NBR NM 52:2009 

Areia natural 2,63 - - 

Areia reciclada 2,22 2,24 2,25 

 

Graúdo 

NBR NM 53:2009 

Pedrisco reciclado 2,21 2,20 2,29 

Brita natural 2,66 - - 

Brita reciclada 2,36 2,25 2,35 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Os resultados determinados para as massas específicas aparentes das areias recicladas 

dos três lotes coletados na USIBEN foram de valores semelhantes, porém, menores do que o 

valor da massa específica aparente da areia natural. Isso também aconteceu com as britas 

recicladas em relação à massa específica aparente da brita natural.  Hansen (1992) explica 

esse fato, afirmando que as massas específicas dos agregados reciclados são menores devido à 
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presença de argamassa aderida na superfície dos seus grãos. Nesses resultados, verifica-se, 

ainda, que os valores das massas específicas aparentes dos agregados graúdos reciclados estão, 

em média, 10% menores do que os valores dos agregados graúdos naturais, o que está de 

acordo com os dados encontrados por Bazuco (1999). 

Diante dos resultados diferentes das massas específicas da brita natural, em 

comparação com a brita reciclada, foi necessário, para a dosagem dos concretos com 

variedade de teores de substituição da brita natural pela reciclada, compensar a massa da brita 

reciclada. Leite (2001) afirma que essa compensação evita diferenças muito grandes nos 

volumes de material, quando os traços de concretos convencionais forem utilizados para 

misturas com agregados reciclados. 

 

5.1.4 Massa unitária e índice de vazios 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2008) asseveram que a massa unitária dos agregados 

comumente utilizados em concreto convencional varia entre 1,30 e 1,75 g/cm
3 

e depende do 

grau de adensamento e de empacotamento das partículas do agregado, ou seja, da quantidade 

de vazios existentes entre eles. Neville (1997) acrescenta que o grau de empacotamento é 

influenciado pela distribuição de tamanhos e pela forma das partículas. Isso mostra que existe 

uma dependência do processo produtivo do agregado. 

 

Tabela 5.6 – Resultados de massa unitária e índice de vazios dos agregados reciclados e 

naturais 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

MU 

(g/cm
3
) 

IV 

(%) 

MU 

(g/cm
3
) 

IV 

(%) 

MU 

(g/cm
3
) 

IV 

(%) 

Miúdo 

NBR NM 45:2006 

Areia natural 1,52 34,78 - - - - 

Areia reciclada 1,35 38,77 1,25 44,09 1,30 42,0 

 

Graúdo 

NBR NM 45:2006 

Pedrisco reciclado 1,17 51,78 1,13 53,15 1,25 48,9 

Brita natural 1,41 44,73 - - - - 

Brita reciclada 1,26 49,39 1,15 54,53 1,21 50,71 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: MU – massa unitária; IV – índice de vazios 

 

De acordo com a tabela 5.6 os agregados reciclados na USIBEN, provenientes desses 

três lotes, apresentaram valores semelhantes, porém inferiores aos dos agregados naturais, 

confirmando o que foi encontrado por diversos pesquisadores, como Zordan (1997), Leite 

(2001), Lovato (2007), e Ferreira (2007).  Buttler (2003) enuncia que, além dessa relação, as 

massas unitárias dos agregados reciclados são, em média, 0,85 do valor da massa unitária do 



189 

 

 

agregado natural, em razão da argamassa aderida às partículas de agregado. Esse 

comportamento também foi verificado entre os agregados reciclados e os agregados naturais 

desta pesquisa, como se observa nos valores das massas unitárias das britas recicladas dos três 

lotes, (1,26 g/cm
3
, 1,15 g/cm

3
 e 1,21 g/cm

3
), que representam, em média, 0,85 do valor 1,41 

g/cm
3
 da massa unitária da brita natural. Das três britas recicladas, a do lote 1 apresentou um 

desempenho melhor, no item, “Massa unitária”, portanto, foi a que gerou um empacotamento 

melhor entre seus grãos e, consequentemente, um índice menor de vazios em determinado 

volume. 

 

5.1.5 Teor de material fino passante na peneira 75 µm  

 

De acordo com Neville (1997), o silte e o pó fino de pedreiras são materiais entre 2µm 

e 60µm reduzidos a esse tamanho por processos naturais ou mecânicos, que podem estar 

presentes na forma de partículas soltas não aderentes ao agregado graúdo ou formar películas 

semelhantes às formadas por argilas. Por isso, esses materiais não devem estar presentes em 

quantidades excessivas nos agregados devido à finura desse material e, portanto, na grande 

área superficial para preparar os concretos, tem-se o aumento da demanda de água necessária 

para molhar todas as partículas na mistura. Em vista disso, é necessário controlar os teores de 

argila, de silte e de pó fino nos agregados. Para isso, a NBR 15116 (ABNT, 2004) estabelece 

para os agregados destinados ao preparo de concreto sem função estrutural, oriundo do 

concreto (ARC), um percentual máximo de 10% de material passante na malha de 75µm, para 

os graúdos, e 15%, para os miúdos, desde que se faça avaliação utilizando o ensaio da NBR 

NM 46 (ABNT, 2003). 

Gonçalves (2007) afirma que a norma japonesa JIS A 5021, que vigora desde 2005, 

estabelece alguns requisitos para os agregados reciclados utilizados em concreto de alta 

resistência. Um exemplo disso é o limite máximo permitido de material fino menor que 75 

µm, no agregado graúdo, que deve ser menor ou igual a 1,0%, e para o agregado miúdo, 7,0%. 

Em 1993, o Comitê Técnico de Pesquisa RILEM apresentou as especificações para concretos 

reciclados. Entre os vários requisitos, destaca-se a exigência máxima permitida de 2% de 

partículas menores que 63 µm, nos agregados graúdos reciclados de concreto. A especificação 

Works Bureau Technical Circular nº 12/2002 de Hong-Kong determina, para a utilização de 

agregados reciclados na produção de concreto estrutural, um percentual máximo de 20% de 

substituição de agregado natural pelo reciclado e o uso de apenas 4% de material fino, menor 

que 63 µm, na mistura, além de outras determinações. 
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Considerando esses critérios de exigências sobre as taxas máximas permitidas de 

material fino, menor que 75 µm, na granulometria do agregado graúdo reciclado selecionado 

para o uso na produção de concreto, pode-se constatar que os valores das taxas de material 

fino, mostrados na tabela 5.7, presentes no lote 1 coletados na USIBEN, atendem, às 

exigências da NBR 15116 (ABNT, 2004), pois as taxas encontradas nos agregados graúdos 

reciclados foram menores do que 10%, e as verificadas para os miúdos, menores do que 15%. 

 

Tabela 5.7 – Resultados do teor de material fino com (d < 75µm) dos agregados 

reciclados e naturais 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores (%) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Miúdo 

NBR NM 46:2003 

Areia natural 1,24 - - 

Areia reciclada 3,09 1,50 3,9 

 

Graúdo 

NBR NM 46:2003 

Pedrisco reciclado 0,26 2,0 5,0 

Brita natural 0,25 - - 

Brita reciclada 0,13 0,30 1,70 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

De acordo com Ângulo (2000) e Lima (1999), pode-se afirmar que os valores 

encontrados na granulometria dos agregados reciclados, coletados na USIBEN, inclusive o 

material fino, avaliados em três lotes, são um resultado da combinação de dois fatores: o tipo 

do equipamento usado na britagem (britador de impacto) e a regulagem das placas internas -

(80 mm, para a placa superior, e 60 mm, para a placa inferior). 

 

5.1.6 Abrasão “Los Angeles”  

 

A forma mais utilizada para determinar a resistência à abrasão é o ensaio americano de 

abrasão “Los Angeles”, através do qual se determina a perda de massa do agregado quando 

submetido a uma carga abrasiva. Lima (1999) refere que esse valor é considerado um 

indicativo de resistência mecânica das partículas do agregado e é utilizado como parâmetro de 

qualidade do material a ser usado na produção do concreto. 

 Nunes (2007) assevera que, no Brasil, ainda não existe uma norma específica do 

ensaio de abrasão para os agregados reciclados, portanto, a utilizada atualmente é a mesma 

adotada para os agregados naturais - NBR NM 51 (ABNT, 2001). Assim, foram determinados 

os valores em percentagem das perdas de massas por abrasão, dos agregados graúdos naturais 
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e dos reciclados correspondentes aos três lotes coletados na USIBEN, conforme mostra a 

tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Resultados do ensaio de abrasão nos agregados reciclados e naturais 

 

ABRASÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS E NATURAL – “LOS ÁNGELES” 

 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores (%) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

 

Graúdo 

NBR NM 51: 2001 

 

Brita reciclada 

 

48,14 

 

34,50 

 

49,60 

 

Brita natural 

 

34,00 

 

- 

 

- 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Esses valores determinados para as britas recicladas são menores do que o limite de 

50% (em massa) estabelecidos pela norma brasileira NBR 7211 (ABNT, 2005), para o índice 

de desgaste por abrasão “Los Angeles” para os agregados graúdos naturais, destinados à 

produção de concretos de cimento Portland. Entretanto são maiores do que o índice de 

abrasão determinado para o agregado graúdo natural, o que demonstra tendência a uma perda 

maior de massa para os agregados reciclados em relação ao agregado natural. 

De acordo com Buttler (2003), a norma americana ASTM C33 (Standard Specification 

for Concrete Aggregates) também estabelece como parâmetro de seleção de agregados para a 

produção de concretos o valor máximo de 50% para a perda de massa dos agregados 

submetidos ao ensaio de abrasão, enquanto que a norma específica de agregados reciclados - a 

NBR15116 (ABNT, 2004) - não faz nenhuma menção a essa propriedade dos agregados. 

 

5.1.7 Índice de forma pelo método do paquímetro  

 

 Lima (1999) recomenda que não se deve utilizar a textura do agregado reciclado 

como parâmetro de especificação, no entanto, a forma deve ser considerada em avaliações 

qualitativas do teor de partículas lamelares nos agregados graúdos.  

A norma brasileira que regulamenta o uso de agregados reciclados de RCC em 

concreto sem função estrutural - NBR 15116 (ABNT, 2004) - não estabelece nenhuma 

recomendação para a forma do agregado reciclado. No entanto, a NBR 7211 (ABNT, 2005) 

prescreve o valor do índice de forma igual a 3, como requisito limitante para a produção de 
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agregados naturais destinados ao uso em concretos, desde que esse índice seja determinado 

pela NBR 7809 (ABNT, 2006). 

Os resultados do ensaio de índice de forma, realizado através da NBR 7809, para o 

agregado natural e os reciclados coletados na USIBEN, caracterizados nesta pesquisa, estão 

apresentados na tabela 5.9.  

 

Tabela 5.9 – Resultados do índice de forma dos agregados reciclados e naturais 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores  

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

 

Graúdo 

NBR 7809:2006 

Pedrisco natural 2,70 - - 

Pedrisco reciclado 2,12 2,12 2,19 

Brita natural 2,23 - - 

Brita reciclada 2,19 1,98 2,22 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Nesses resultados, todos os agregados atenderam aos requisitos da NBR 7211, e os 

reciclados apresentaram valores semelhantes nos seus índices de forma. Porém, quando 

comparados esses resultados obtidos com os dos agregados naturais, observa-se que, para os 

reciclados, foram menores. Além disso, os resultados também indicam que todos os agregados 

avaliados podem ser classificados como lamelares, pois, para a relação entre o comprimento e 

a espessura dos grãos, apresentaram valores maiores do que 2, com exceção da brita reciclada 

do lote 2. Todavia, os agregados reciclados foram menos lamelares que os naturais, fato que 

se traduz numa vantagem para o material reciclado, pois, conforme Leite (2001), a forma das 

partículas exerce grande influência na trabalhabilidade das misturas de concreto produzidas. 

O fato de os agregados reciclados desses três lotes serem menos lamelares pode ser atribuído, 

em parte, ao material de origem e ao tipo de britador utilizado no processo produtivo da 

USIBEN. Isso se justifica porque, segundo Lima (1999), o britador de impacto tem a 

vantagem de produzir os grãos de forma cúbica, ou seja, menos lamelar, e de boas 

características mecânicas. 

 

5.1.8 Composição por análise visual dos agregados reciclados graúdos 

 

A norma brasileira para agregados reciclados de RCC - NBR 15116 (ABNT, 2004) - 

apresentada no item 4.4.1 do capítulo anterior, recomenda que se faça uma análise visual da 

composição do agregado reciclado graúdo, para que seja possível avaliar o seu grau de 

contaminantes e classificá-los em um dos dois tipos definidos pela norma - o tipo ARC ou 
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ARM. De acordo com os procedimentos do anexo “A”, o agregado é classificado como do 

tipo ARC, quando for comprovado, em um volume de amostra, um percentual igual ou maior 

a 90% de presença de fragmentos à base de cimento Portland (grupo G1) e rochas (grupo G2) 

na composição das partículas dos agregados, ou seja, G1 + G2 ≥ 90%. Se for constatado um 

percentual menor do que 90%, o agregado será classificado como do tipo ARM. 

Os resultados apresentados na tabela 5.10, do ensaio de composição por análise visual 

dos agregados graúdos reciclados (pedrisco e brita), provenientes dos três lotes coletados na 

USIBEN, podem ser classificados como do tipo ARC, pois apresentaram mais do que 90% 

em massa de fragmentos à base de cimento Portland e de rochas. 
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Tabela 5.10 – Resultados da composição por análise visual dos agregados reciclados 

Fração 

granulométrica 

e metodologia de 

ensaio 

 

Tipo de 

material 

% de cada 

grupo de 

fragmentos 

Valores em % da soma (G1 + G2)  

Classificação Lote 1 

(G1+G2) 

Lote 2 

(G1+G2) 

Lote 3 

(G1+G2) 

 

 

GRAÚDO 

NBR 15116:2004 

Pedrisco 

G1 

47,31  

 

 

99,87≥90 

   

 

 

TIPO ARC 
Pedrisco 

G2 

52,56 

Pedrisco 

G3 

0,490 

Pedrisco 

G4 

0,075 

Brita G1 44,07  

99,83≥90 
 

 
  

TIPO ARC Brita G2 55,76 

Brita G3 0,159 

Brita G4 0,079 

Pedrisco 

G1 

36,80   

 

 

99,80 ≥ 90 

  

 

 

TIPO ARC 
Pedrisco 

G2 

63,00 

Pedrisco 

G3 

0,050 

Pedrisco 

G4 

0,060 

Brita G1 47,50   

100 ≥ 90 
  

TIPO ARC Brita G2 52,50 

Brita G3 0,0 

Brita G4 0,0 

Pedrisco 

G1 

63,68    

 

 

99,50 ≥ 90 

 

 

 

TIPO ARC 
Pedrisco 

G2 

35,84 

Pedrisco 

G3 

0,48 

Pedrisco 

G4 

0,00 

Brita G1 63,12    

 

99,24 ≥ 90 

 

 

TIPO ARC 
Brita G2 36,12 

Brita G3 0,75 

Brita G4 0,00 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

Nota: Grupos de fragmentos avaliados: 

G1 – grupos de fragmentos que apresentam pasta de cimento endurecida em mais de 50% 

G2 - grupos de fragmentos constituídos por rocha em mais de 50% 

G3 - grupos de fragmentos de cerâmica branca ou vermelha, com superfície não polida, em mais de 50% 

G4 – grupos de fragmentos de materiais não minerais de natureza orgânica como madeira, plástico, betume e 

materiais carbonizados, e de contaminantes como vidros, vidrados cerâmicos e gesso. 
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Outra característica que se destaca, entre os resultados apresentados nessa tabela, são 

os valores do percentual do grupo G2, que se mostraram maiores para os agregados dos lotes 

1 e 2 e que revelaram, nessas amostras de agregados, a predominância de fragmentos 

constituídos por rocha em mais de 50% do volume na amostra do ensaio de cada lote. 

Ainda em relação aos resultados do ensaio da NBR 15116, no requisito dos 

contaminantes, verificou-se que todos os agregados graúdos (britas e pedriscos) coletados nos 

três lotes apresentaram menos de 2% do material do grupo G4, ou seja, de fragmentos de 

materiais não minerais de natureza orgânica, como madeira, plástico, betume e materiais 

carbonizados, e de contaminantes, como vidros e gesso. Assim, é possível afirmar que esses 

agregados atenderam aos requisitos de “teor de fragmentos à base de cimento e rocha” e de 

“contaminantes, do tipo materiais não minerais”, que fazem parte de um conjunto de itens de 

exigências, estabelecidos na tabela 3 da citada norma, para conferir aos agregados o 

certificado de aptidão para serem usados em concretos sem função estrutural. 

Para determinar o percentual de materiais não minerais nos agregados reciclados 

miúdos, empregando-se o processo de imersão em líquidos densos, foram adotados os 

procedimentos do anexo “B” da NBR 15116, em cada um dos três lotes de areia coletada na 

USIBEN e, com eles, determinados os seguintes valores: 0,06% de presença de partículas de 

materiais não minerais, na massa de areia do lote 1; 0,05%, na massa de areia do lote 2, e 

0,01% do lote 3. Com base nesses valores de percentuais menores do que 2%, do máximo 

estabelecido pela norma, pode-se afirmar que os agregados miúdos também atenderam aos 

requisitos da citada norma. 

Normas de outros países também adotam procedimentos semelhantes aos da NBR 

15116 para determinar a composição dos agregados, como em Portugal, através das 

especificações do “LNEC – E 471-2006”, que classifica os agregados provenientes de RCC 

em três grupos: ARB1, ARB2 e ARC. Para o grupo do tipo ARB1, é exigido um percentual 

maior ou igual a 90% em massa de fragmentos à base de concreto, produtos de concretos e 

argamassas, pedra natural e agregados tratados com cimento. O tipo ARB2 está condicionado 

às exigências impostas ao ARB1, com diferenças apenas no percentual exigido, que passa a 

ser maior ou igual a 70%, enquanto o tipo ARC deve ser constituído de fragmentos à base de 

concretos, agregados soltos e elementos de alvenaria, sem se exigirem as percentagens 

relativas de cada um deles. 
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5.1.9 Determinação de cloretos e sulfatos solúveis nos agregados reciclados 

 

Os teores de cloretos e de sulfatos solúveis dos agregados reciclados graúdos, 

provenientes dos três lotes coletados na USIBEN, foram medidos através do método proposto 

para agregados naturais da norma brasileira - NBR 9917 (ABNT, 2009), em concordância 

com a norma dos agregados reciclados, a NBR 15116 (ABNT, 2004). 

Nos resultados obtidos, mostrados na tabela nº 5.11, percebe-se uma presença maior 

de cloretos na fração de britas dos agregados reciclados dos lotes 1, 2 e 3, em comparação 

com as taxas de sulfatos. Mesmo assim, atendem aos requisitos da norma brasileira NBR 

15116, pois seus valores foram menores do que o máximo de 1% permitido para os teores de 

cloreto e de sulfato dos agregados reciclados. 

 

Tabela 5.11 – Resultados dos valores de cloretos e sulfatos solúveis nos agregados 

reciclados 

Fração granulométrica 

e 

metodologia de ensaio 

 

Tipo de material 

Valores dos cloretos e sulfatos 

Lote 1 

Lote 2 Lote 3 

Graúdo 

NBR 9917:2009 

 

Brita reciclada 

 

0,398 / 0,060 

 

0,398 / 0,045 

 

0,354 / 0,050 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Na figura 5.4 do gráfico comparativo entre os valores determinados de cloretos e 

sulfatos dos agregados reciclados e o permitido pela NBR 15116, verifica-se que as taxas dos 

cloretos atingiram valores próximos aos 40% do valor permitido por essa norma, e nos 

sulfatos, atingiram somente 6%. Assim, é possível afirmar que os agregados avaliados nessa 

amostragem atendem aos requisitos da norma brasileira e garantem o uso do agregado em 

concreto sem função estrutural. No entanto, quando comparados aos percentuais das normas 

de países como a Alemanha e a Holanda, citados na tabela 3.6 do item 3.2.5 - Porosidade, 

permeabilidade e absorção de água - desta pesquisa, esses resultados só atenderiam às 

exigências dos valores dos sulfatos, pois são exigidos para os cloretos, 0,04%, na Alemanha, e 

0,05%, na Holanda, enquanto que, para os sulfatos, as taxas são 0,8 e 1%, respectivamente. 
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Figura 5.4 – Gráfico comparativo entre valores de cloretos e sulfatos dos agregados 

reciclados e da NBR 15116 (ABNT, 2004) 

 

 Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

5.1.10 Teor de argila em torrões e materiais friáveis 

 

Os agregados reciclados coletados na USIBEN, em uma amostragem de três lotes, 

foram avaliados pela norma brasileira NBR 7218 (ABNT, 2010), por recomendação da norma 

de agregados reciclados NBR 15116 (ABNT, 2004), para verificar o teor de presença de 

argila em torrões e materiais friáveis, pois, de acordo com as exigências dessa norma, são 

permitidas taxas máximas de 2%, para que o agregado possa ser destinado ao preparo de 

concreto sem função estrutural. 

Ressalte-se, no entanto, que, depois do processo de beneficiamento pelo qual passaram 

os resíduos de origem de concreto na USIBEN, incluindo a triagem, a britagem e o 

peneiramento, foi verificado, por meio dos procedimentos da norma NBR 7218 (ABNT, 

2010), que os agregados pertencentes a essa amostragem não apresentaram nenhum teor de 

argila em torrões e materiais fiáveis. As fotos mostradas na figura 5.5 servem como recurso 

auxiliar para que a observação visual possa ajudar a se entender a afirmativa anterior. 
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Figura 5.5 – Aspectos dos agregados utilizados na pesquisa 
 

 

Brita 

 

 

Pedrisco 

 

 

Areia 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

 

5.1.11 Absorção de água pelos agregados graúdos reciclados - Método proposto por 

Leite (2001) 

 

O ensaio realizado com a norma NBR NM 53 (ABNT, 2009) determinou a taxa de 

absorção de água nos agregados graúdos, depois de ter sido imerso em água por 24 horas. No 

entanto, para prever o tempo de imersão necessário para a pré-umidificação dos agregados, foi 

essencial avaliar o comportamento evolutivo da taxa de absorção do agregado, a partir do 

instante em que ele entra em contato com a água. Para isso, foi utilizado o método proposto 

por Leite (2001), que faz essa avaliação e apresenta os resultados sob a forma de uma curva 

indicadora da taxa de absorção do agregado por tempo de imersão em água. Como resultado 

desse procedimento, obteve-se a curva reproduzida na figura 5.6, onde foram representados os 

percentuais de absorção de água da brita reciclada 19 mm (lote 1) por tempo de imersão em 

água. As medições que deram origem à determinação da curva estão disponíveis para consulta 

no apêndice A. 
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Figura 5.6 – Gráfico representativo do % de água absorvida  por tempo de imersão 

(brita 19mm) - Método de Leite (2001) 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

A curva de absorção de água, ao longo do tempo, apresentada pelos agregados graúdos 

do lote 1 da USIBEN, indicou que houve grande absorção de água nos instantes iniciais de 

imersão, pois atingiram, em um minuto, 17,33% da sua capacidade total de absorção de água. 

Aos cinco minutos, a curva de absorção apresentou 80,20% do seu potencial e, a partir desse 

instante, verificou-se que a taxa de absorção foi lenta e pouco significativa, porquanto, até o 

final do tempo total do ensaio, que durou 360 minutos, o agregado absorveu apenas 19,8% do 

restante de água necessária para que fosse saturado. 

A NBR 15116 (ABNT, 2004) recomenda a pré-molhagem para os agregados 

reciclados e mostra que valores em torno de 80% do teor de absorção de água são adequados 

para se usar na sua pré-umidificação. Nesta pesquisa, optou-se por fazer a pré-molhagem dos 

agregados graúdos reciclados utilizando-se uma taxa de absorção de água de 80,20%, próxima 

ao valor recomendado, correspondente ao tempo de cinco minutos de imersão do material em 

água, de acordo com os valores encontrados pelo método proposto por Leite (2001), e 

representados na figura 5.6. Na tabela 5.12, constam os valores das taxas de absorção de água 

e do tempo de imersão dos agregados utilizados por alguns dos pesquisadores citados. 
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Tabela 5.12 – Valores comparativos das taxas de absorção de água e do tempo de 

imersão usados nas pesquisas 

 

Pesquisador 

VALORES ADOTADOS NAS PESQUISAS PARA A PRÉ-UMIDIFICAÇÃO 

Taxa de absorção de água (%) Tempo de imersão do agregado em água (min.) 

Ferreira (2007) 90 para graúdo 5 

Cabral (2007) 80 para graúdo e miúdo 10 

Leite (2001) 50 para miúdo 

40 para graúdo 

10 

Tenório (2007) 70 para graúdo 1 

Carrijo (2005) 70 para graúdo 10 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CONCRETOS COM AGREGADO RECICLADO E 

NATURAL 

 

No item anterior, da “caracterização dos agregados”, foram apresentados os resultados 

obtidos nos ensaios normatizados e nos ensaios exploratórios com os agregados reciclados da 

USIBEN e com os naturais utilizados nesta pesquisa. Os dados encontrados nessa amostragem 

de agregados reciclados mostraram que eles têm potencial para ser aproveitados em concretos 

estruturais convencionais. 

A partir dessas constatações, comentadas anteriormente, foram escolhidas as areias e 

as britas naturais para, juntamente com as britas recicladas, coletadas na USIBEN, no lote 1, 

formar os componentes dos experimentos de dosagem dos concretos sugeridos para ser 

aplicados, por exemplo, em lajes pré-moldadas. 

 

5.2.1 Parâmetros de dosagem e traços dos concretos  

 

O estudo dos concretos produzidos com esses agregados foi iniciado com as definições 

das variáveis dependentes e independentes e dos traços de concretos estabelecidos para este 

trabalho, com base no método de dosagem sugerido por Helene e Terzian (1992). Assim, 

foram definidos quinze traços de concreto que serviram para avaliar a resistência à 

compressão dos corpos de prova dos concretos produzidos com esses agregados e auxiliar na 

montagem dos diagramas de dosagem. 

Nas tabelas 5.13, 5.14 e 5.15, apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados nos 

experimentos de dosagem dos concretos que foram calculados de acordo com a metodologia 

apresentada no item “Método de dosagem”, item (4.4.2.1). 
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Tabela 5.13 – Parâmetros utilizados nos experimentos de dosagem do concreto – 

(traço pobre - 1:6,5) = (1: 2,83: 3,67) 

 

Grupos 

 

 

A/C 

Traços unitários  

%AMN 

 

%AGR 

 

%AGN m a p 

Ref./6,5 0,63 6,5 2,83 3,67 100 0 100  

Rec.25/6,5 0,63 6,5 2,83 3,67 100 25 75  

Rec.50/6,5 0,63 6,5 2,83 3,67 100 50 50  

Rec.75/6,5 0,63 6,5 2,83 3,67 100 75 25  

Rec.100/6,5 0,63 6,5 2,83 3,67 100 100 0  

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 Nota: AGR – Agregado graúdo reciclado; AGN – Agregado graúdo natural; AMN – 

Agregado miúdo natural 

 

Tabela 5.14 – Parâmetros utilizados nos experimentos de dosagem do concreto – 

(traço normal - 1:5,0) = (1: 2,06: 2,94) 

 

Grupos 

 

 

A/C 

Traços unitários  

%AMN 

 

%AGR 

 

%AGN m a p 

Ref./5,0 0,50 5,0 2,06 2,94 100 0 100  

Rec.25/5,0 0,50 5,0 2,06 2,94 100 25 75  

Rec.50/5,0 0,50 5,0 2,06 2,94 100 50 50  

Rec.75/5,0 0,50 5,0 2,06 2,94 100 75 25  

Rec.100/5,0 0,50 5,0 2,06 2,94 100 100 0  

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: AGR – Agregado graúdo reciclado; AGN – Agregado graúdo natural; AMN – 

Agregado miúdo natural 

 

Tabela 5.15 – Parâmetros utilizados nos experimentos de dosagem do concreto – 

(traço rico - 1:3,5) = (1: 1,30: 2,2) 

 

Grupos 

 

 

A/C 

Traços unitários  

%AMN 

 

%AGR 

 

%AGN m a p 

Ref./3,5 0,37 3,5 1,30 2,20 100 0 100  

Rec.25/3,5 0,37 3,5 1,30 2,20 100 25 75  

Rec50/3,5 0,37 3,5 1,30 2,20 100 50 50  

Rec75/3,5 0,37 3,5 1,30 2,20 100 75 25  

Rec100/3,5 0,37 3,5 1,30 2,20 100 100 0  

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: AGR – Agregado graúdo reciclado; AGN – Agregado graúdo natural; AMN – 

 Agregado miúdo natural 

 

Por meio desses procedimentos citados, foram calculados os percentuais de aditivos 

adicionados em cada traço e os consumos de cimento relativos aos três traços auxiliares de 

concreto (pobre, normal e rico) dos grupos dos experimentos de concreto - Ref., Rec.25, 

Rec.50, Rec.75 e Rec.100, conforme explicados no item seguinte. 
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5.2.2 Ensaios nos concretos em estado fresco 

 

Para se conseguir manter fixa a relação a/c nos traços dos concretos e atender à 

consistência de concretos estabelecida na norma NBR 8953 (ABNT, 2011) para uma 

trabalhabilidade exigida na produção de elementos pré-moldados, correspondente ao valor 

medido no ensaio do abatimento do tronco de cone em (60 ± 10)mm, foi necessário o uso de 

aditivos hiperplastificantes na mistura. 

Nas tabelas 5.16, 5.17 e 5.18, são apresentados os resultados obtidos nos experimentos 

de dosagem dos concretos na qual se observam os valores medidos pelo abatimento do tronco 

de cone (Slump test), que variaram entre 50mm e 70mm, para atender às condições iniciais 

idealizadas para os experimentos dos grupos de concreto. As dosagens de aditivo 

hiperplastificante determinadas foram entre 0,2% e 0,6% da massa do cimento utilizada na 

produção dos grupos de concreto, serviram como sugere Leite (2001), para compensar as 

características físicas do agregado reciclado, que promovem certo travamento entre os grãos 

da mistura e dificultam o seu abatimento. Para cada um dos traços, foram produzidos quatro 

corpos de prova cilíndricos de 10cm x 20cm e determinados os seus consumos de cimento e 

água, usando-se os procedimentos de sugeridos por Helene e Terzian (1992). 

 

Tabela 5.16 – Resultados dos experimentos de dosagem do concreto –  

(traço pobre 1: 6,5) = (1: 2,83: 3,67) 

 

Grupos 

 

 

Aditivo 

(%) 

 

 

Slump 

(mm) 

 

Massa 

específica (kg/m
3
) 

 

Consumo de 

cimento por m
3
 

 

Consumo de 

água por m
3
 

Ref/6,5 0,25 50 2293 (1,00) 282 178 

Rec25/6,5 0,29 50 2293 (1,00) 282 178 

Rec50/6,5 0,42 62 2264 (0,99) 278 175 

Rec75/6,5 0,49 50 2250 (0,98) 277 175 

Rec100/6,5 0,55 50 2243 (0,97) 276 174 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
 

Tabela 5.17 – Resultados dos experimentos de dosagem do concreto –  

(traço normal 1: 5,0) = ( 1: 2,06: 2,94) 

 

Grupos 

 

 

Aditivo 

(%) 

 

 

Slump 

(mm) 

 

Massa 

específica (kg/m
3
) 

 

Consumo de 

cimento por m
3
 

 

Consumo de 

água por m
3
 

Ref/5,0 0,20 55 2335 (1,00) 359 180 

Rec25/5,0 0,27 50 2333 (1,00) 360 180 

Rec50/5,0 0,42 55 2271 (0,97) 349 174 

Rec75/5,0 0,51 50 2242 (0,96) 345 172 

Rec100/5,0 0,57 55 2239 (0,97) 350 175 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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Tabela 5.18 – Resultados dos experimentos de dosagem do concreto – 

(traço rico 1: 3,5) = (1: 1,30: 2,20) 

 

Grupos 

 

 

Aditivo 

(%) 

 

 

Slump 

(mm) 

 

Massa 

específica (kg/m
3
) 

 

Consumo de 

cimento por m
3
 

 

Consumo de 

água por m
3
 

Ref/3,5 0,25 50 2371 (1,00) 487 181 

Rec25/3,5 0,28 50 2357 (0,99) 484 179 

Rec50/3,5 0,46 55 2350 (0,99) 482 178 

Rec75/3,5 0,57 70 2335 (0,98) 479 178 

Rec100/3,5 *0,60 65 2335 (0,98) 479 177 

Fonte: (AUTOR, 2013) 

Nota: * No dia da moldagem a temperatura ambiente estava acima de 24°C, e a umidade, próximo a 82% 
 

Ao analisar os resultados dos experimentos de dosagem dos concretos, apresentados 

nas tabelas 5.16, 5.17 e 5.18, espera-se uma diminuição progressiva na massa específica do 

concreto à medida em que se aumenta o teor do agregado reciclado na mistura. Isso acontece 

em consequência de valores menores para as massas específicas dos agregados reciclados, em 

comparação com a do agregado natural, conforme se pode comprovar nos valores 

apresentados na tabela 5.5 do item, “caracterização dos agregados”. Essas diferenças podem 

ser visualizadas, no gráfico comparativo dos valores de massas específicas dos concretos, 

mostrado na figura 5.7.   

 

Figura 5.7 – Gráfico comparativo entre os valores das massas específicas no estado 

fresco dos concretos  

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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5.2.3 Ensaios nos concretos em estado endurecido  

 

A resistência à compressão axial do concreto é uma das propriedades mais importantes 

para o desenvolvimento da tecnologia desse material e para avaliar o desempenho de 

estruturas, por isso é especificada nos projetos estruturais e nos controles de qualidade. 

A capacidade de resistência medida aos vinte e oito dias, através dos ensaios de 

compressão nos corpos de prova dos concretos, permitiu que fosse feita uma comparação 

entre os resultados dos concretos de referência e os reciclados, a fim de conhecer a 

interferência provocada nos concretos, devido ao teor de substituição do agregado natural pelo 

reciclado, em concretos com teores diferentes de cimento (rico, normal e pobre). 

Os resultados foram obtidos em ensaio de resistência à compressão nos sessenta 

corpos de prova dos concretos e apresentados na tabela 5.19. 

 

Tabela 5.19 – Valores de resistência à compressão média dos concretos aos 28 dias p/ 

Slump (60±10mm) 

 

TRAÇOS 

REF. REC25 REC50 REC75 REC100 

fcm fcm fcm fcm fcm 

POBRE 

c/m = 1:6,5 

a/c = 0,63 

 

28,5 (1,0) 

 

 

31,1 (1,09) 

 

 

27,3 (0,96) 

 

 

26,5 (0,93) 

 

 

24,9 (0,87) 

 

NORMAL 

c/m = 1:5 

a/c = 0,50 

 

33,0(1,0) 

 

 

39,5 (1,20) 

 

34,1 (1,03) 

 

 

33,7 (1,02) 

 

 

31,2 (0,94) 

 

RICO 

c/m = 1:3,5 

a/c = 0,37 

 

50,1 (1,0) 

 

 

55,6 (1,11) 

 

 

49,7 (0,99) 

 

 

49,2 (0,98) 

 

 

44,0 (0,88) 

 

 

OBS: 

 

fcm – Resistência à compressão média (MPa) aos 28 dias 

 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Através dos materiais utilizados e dos procedimentos adotados nesta pesquisa, pode-se 

confirmar que: 

 

 O maior teor de cimento Portland combinado com a menor relação a/c corresponde a 

maiores valores de resistência à compressão em todos os traços, referência e 

reciclados; 
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 O aumento das substituições de agregados graúdos naturais por agregados reciclados, 

como esperado, resultou em reduções na resistência à compressão dos concretos; 

 Considerando os concretos Rec.25 com os três consumos diferentes de cimento 

Portland, (pobre, normal e rico), que tiveram valores de resistência à compressão 

superiores ao concreto referência, sugere-se que a proporção de 25% de agregados 

graúdos reciclados e 75% de agregados graúdos naturais produziu uma melhor 

compacidade entre os grãos, o que resultou em aumento na resistência à compressão 

desses concretos. 

 

5.2.4 Critério estatístico de “Chauvenet” 

 

Com a aplicação do critério estatístico de “Chauvenet” nos resultados das resistências 

à compressão dos sessenta corpos de prova dos concretos, foram desprezados os valores que 

eventualmente fossem considerados dispersos para se determinarem as médias das 

resistências à compressão de cada traço, expostas na (tabela 5.19). 

No item 4.4.2.1 desta pesquisa - “Método de dosagem” - foram determinados os 

valores mínimos esperados para os concretos de referência, utilizando-se um modelo 

matemático proposto por Helene e Terzian (1992) para se calcular a resistência à compressão, 

em função do tipo de cimento Portland usado e da relação a/c. Para a previsão dos valores 

máximos esperados, foi considerado um adicional de 20% aos valores mínimos, por se usar o 

cimento ARI em vez do (CP 32) e outros 20%, pelo efeito que pode provocar na resistência, 

devido ao uso de aditivos, segundo Neville (1997). Assim, os valores mínimos e máximos 

esperados para as resistências à compressão dos concretos de referência (Ref.), foram: 

 

 Para o traço pobre Ref/6,5 e a/c de 0,63, o mínimo determinado foi de 25,23 MPa, 

e o máximo, de 36,32 MPa; 

 Para o traço normal Ref/5,0 e a/c 0,50, o mínimo determinado foi de 33,0 MPa, e 

o máximo, de 47,52 MPa; 

 Para o traço rico Ref/3,5 e a/c de 0,37, o mínimo determinado foi de 43,2, e o 

máximo, de 62,20 MPa.  

 

Portanto, observando-se os valores determinados para as resistências à compressão 

média mostrados na tabela 5.19, verifica-se que os valores encontrados nos grupos dos 
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concretos, inclusive dos concretos reciclados, estão entre os mínimos e os máximos esperados 

para as resistências de cada traço, com uma única exceção, para o resultado do grupo de 

concreto Rec.100 no traço pobre, que apresentou um valor 1,3% menor do que o valor 

mínimo esperado de 25, 23 MPa. 

Nessa tabela, além de se constatar a superioridade dos valores de resistência média à 

compressão dos concretos Rec.25, em relação aos concretos de referência, verifica-se que o 

menor valor encontrado para as resistências médias dos concretos foi de 24,9 MPa, do grupo 

do concreto, com 100% de agregados reciclados no traço pobre. Esse valor representa uma 

redução de 13% em relação ao determinado para o concreto de referência (Ref.) no mesmo 

traço. Segundo Sánchez (2004), as reduções nas resistências apresentadas em sua pesquisa 

com concretos reciclados variavam entre 6 e 16%. Hansen (1992) enuncia que outros autores 

apontavam uma diminuição de 5 a 20% quando comparados com os concretos convencionais. 

Leite (2001) afirma que, em sua pesquisa, a maior taxa de redução obtida entre o concreto 

reciclado e o concreto de referência foi de 25% para o traço com 100% de agregado graúdo 

reciclado. 

Para ilustrar os resultados da tabela 5.19, foi elaborado um gráfico na figura 5.8, 

comparativo dos valores da resistência média à compressão dos concretos, incluindo-se os 

valores mínimos e máximos esperados para os concretos de referência que serviram de 

balizamento para os resultados e de parâmetros de avaliação do comportamento dos concretos 

reciclados desta pesquisa. 

 

Figura 5.8 – Gráfico comparativo dos valores das resistências à compressão média dos 

concretos 
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Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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Com base nos resultados das resistências médias à compressão dos concretos 

apresentados na tabela 5.19 e do valor calculado para a resistência de dosagem dos concretos 

de (34 MPa), foi possível constatar que esse valor, além de atender às exigências de 

resistência para a produção de elementos pré-moldados, está compreendido entre os valores 

mínimos e máximos obtidos para a resistência dos concretos estudados, indicando que os 

agregados graúdos reciclados usados nesta pesquisa apresentam potencial de aproveitamento 

em concretos estruturais convencionais. 

 

5.2.5 Construção dos diagramas de dosagens - definição dos traços dos concretos 

estruturais 

 

De acordo com os procedimentos apresentados anteriormente nesta pesquisa, e de 

posse do valor da resistência à compressão média dos concretos (Ref., Rec.25, Rec.50, Rec.75 

e Rec. 100), juntamente com os valores paramétricos dos seus traços (normal, pobre e rico) - a 

relação água/cimento (a/c), a relação entre cimento e agregados secos de cada traço (1:m) e o 

consumo de cimento (C), calculado para cada dosagem dos concretos estudados, foram 

construídos os diagramas de dosagem das figuras 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13, utilizando-se os 

procedimentos seguinte: 

 

 No eixo das abscissas do quadrante I, foram marcados os valores a/c, e no eixo 

das ordenadas, os valores de resistência à compressão média (fcm) dos traços 

(pobre, normal e rico); 

 No quadrante IV, os três pontos correspondentes aos valores dos traços (pobre, 

normal e rico) estavam representados pelos pares ordenados formados por (a/c; m).  

Os valores de massa (m) foram marcados no eixo das ordenadas, enquanto que os 

valores de a/c já estavam marcados no eixo das abscissas do quadrante I; 

 No quadrante III, os três pontos correspondentes aos valores dos traços (pobre, 

normal e rico) estavam representados pelos pares ordenados formados por (C; m).  

Os valores correspondentes aos consumos de cimento de cada traço ( C ) foram 

marcados no eixo das abscissas, enquanto que os valores de massa (m) já estavam 

marcados no eixo das ordenadas; 

 Por último, para definir os parâmetros de dosagem dos concretos dessa nova etapa 

(CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100), foram marcados sobre as 

curvas definidas em cada quadrante, representativas dos traços (pobre, normal e 
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rico), os valores de projeção correspondentes à resistência de compressão média 

de 34MPa que atende ao valor definido para o fck = 25 Mpa (conforme equação 

nº 4.8, apresentada no item 4.4.2.7). 

 

Figura 5.9 – Diagrama de dosagem do concreto de referência – CeRef 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota:      traço pobre         traço normal          traço rico 

 
 

Figura 5.10 – Diagrama de dosagem do concreto reciclado – CeRec25 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota:      traço pobre         traço normal          traço rico 
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Figura 5.11 – Diagrama de dosagem do concreto reciclado – CeRec50 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota:      traço pobre         traço normal          traço rico 

 

Figura 5.12 – Diagrama de dosagem do concreto reciclado – CeRec75 

 
 

 Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota:      traço pobre         traço normal          traço rico 
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Figura 5.13 – Diagrama de dosagem do concreto reciclado – CeRec100 

 
 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota:      traço pobre         traço normal          traço rico 

 

 

A partir das curvas geradas nos quadrantes de cada diagrama de dosagem e da 

projeção sobre elas do valor da resistência à compressão média (fcm) de 34 MPa, ficaram 

definidos, nos eixos das abscissas e das ordenadas dos gráficos, os valores das relações 

água/cimento (a/c), massa (m) e do consumo de cimento (C) adequados às propriedades 

mecânicas desejadas nos concretos a serem produzidos na próxima etapa desta pesquisa. 

Esses parâmetros para os traços unitários estão apresentados na tabela 5.20 e foram 

determinados considerando-se o Slump (60 ± 10mm), as equações nº 4.3 e 4.4 e os 

percentuais de substituição de agregado natural por reciclado. A manutenção do slump 

constante para todas as dosagens foi conseguida com o ajuste nas quantidades de aditivo, em 

função dos variáveis teores de cimento e água em cada concreto, considerando que esses 

materiais interferem diretamente na consistência do concreto, como agentes lubrificantes entre 

as partículas de agregados. Dessa forma, todas as dosagens estão coerentes com os respectivos 

consumos de cimento, água e aditivo para manter a plasticidade dos concretos constante.  
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Tabela 5.20 – Parâmetros utilizados nos experimentos dos concretos p/ Slump 60 ± 

10mm 

 

Concreto 

 

1 : m 

Traços unitários  

C (kg/m
3
) 

Aditivo 

hiperplastifiante (%) 
1  :  a    :     pn    :     pr    :    a/c  

CeRef 1 : 4,9 1 : 2,01  : 2,89  :  0,00  :  0,50 365 0,20 

CeRec25 1 : 5,9 1 : 2,52  :  2,54  :  0,85  :  0,58 312 0,47 

CeRec50 1 : 5,0 1 :2,06  :  1,47  :  1,47 :  0,50 347 0,50 

CeRec75 1 : 5,0 1 : 2,06  :  0,74  :  2,21  :  0,50 347 0,56 

CeRec100 1 : 4,6 1 : 1,86  :  0,00  :  2,74  :  0,47 374 0,55 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: m = massa de agregados secos; a = areia; pn= brita natural;  pr= brita reciclada;   

          C = consumo de cimento/m
3
 

 

5.2.6 Propriedades mecânicas dos concretos  

 

As dosagens dos concretos, CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100, 

utilizadas nesta etapa da pesquisa e mostradas na tabela 5.20, foram obtidas por meio das 

curvas dos diagramas de dosagens dos concretos, apresentados nas figuras de 5.9 a 5.13. 

Assim, os parâmetros de cada dosagem foram obtidos com a resistência à compressão de 

dosagem correspondente ao valor de 34 MPa para atender a uma resistência característica 

mínima de 25 MPa, recomendada para concretos destinados à produção de elementos pré-

moldados . 

Em seguida, esses novos concretos, produzidos com agregados graúdos reciclados, 

correspondentes ao lote 1 da USIBEN, foram avaliados em seus desempenhos quanto aos 

esforços de compressão, tração na flexão e em relação ao módulo de elasticidade, à absorção 

de água, índice de vazios e massa específica. Os resultados estão apresentados na tabela 5.21, 

de forma que podem ser comparados com os valores obtidos com o concreto de referência. 

Essa tabela apresenta os valores médios de cada propriedade dos concretos após a 

aplicação do critério estatístico de “Chauvenet”, descrito por Taylor (1997). A seguir, são 

feitos comentários a respeito do desempenho dos concretos, em função de propriedade 

avaliada. 
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Tabela 5.21 – Valores médios das propriedades dos concretos aos 28 dias 

 

Concreto 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Tração na 

flexão 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Absorção de 

água 

(%) 

Índice de 

vazios 

(%) 

Massa  

específica 

(g/m
3
) 

CeRef 33,7 4,2 25,8 3,51 7,8 2,20 

CeRec25 32,4 3,4 23,9 4,70 10,1 2,17 

CeRec50 34,6 3,1 27,1 5,28 10,9 2,17 

CeRec75 33,6 3,4 25,6 6,05 12,6 2,08 

CeRec100 35,5 3,5 25,0 6,79 14,2 2,07 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

5.2.6.1 Resistência à compressão axial aos 28 dias 

 

Para avaliar os resultados das resistências médias à compressão apresentadas na tabela 

5.21, adotou-se como parâmetro de comparação o valor de referência da resistência de 

dosagem de 34 MPa, estabelecida para os concretos dessa etapa. 

 Assim, ao comparar esse valor de referência com aqueles apresentados na citada 

tabela, verifica-se que as resistências médias à compressão obtidas para os concretos CeRef, 

CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100 apresentaram resultados próximos ao valor 

esperado de referência, todos situados em um intervalo de ± 5%, em relação a 34 MPa. 

Portanto, as variações nos resultados são consideradas insignificantes. 

Os resultados de resistência à compressão confirmam a lei de Abrams, quando há 

correspondência direta entre menor a/c e maior resistência à compressão ao comparar todos os 

concretos. 

 Entretanto, um aspecto interessante se considera é que, das dosagens avaliadas, 

apenas três são comparáveis para produzir concretos com resistência à compressão igual a 34 

MPa. De fato, as dosagens correspondentes a CeRef, CeRec50 e CeRec75 são aquelas que 

têm, aproximadamente, o mesmo consumo de cimento/m
3 

e as mesmas relações água/cimento 

(0,50). O concreto CeRec25 tem o menor consumo de cimento/m
3
 e a maior relação 

água/cimento (0,58), portanto se justifica a menor resistência à compressão (32,4 MPa). O 

concreto CeRec100 tem o maior consumo de cimento/m
3
 e a mais baixa relação água/cimento 

(0,47), o que justifica a maior resistência à compressão (35,5 MPa). Deve-se lembrar de que 

todas as dosagens têm a presença de aditivo hiperplastificante, em % diferentes, para manter o 

Slump Test em 60 ± 10 mm. Portanto, as exigências necessárias para as resistências à 
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compressão dos concretos destinados à produção de elementos pré-moldados foram atendidas 

para os concretos avaliados nessa etapa. 

É importante ressaltar que o objetivo de avaliar o desempenho dos concretos dessa 

etapa foi o de comparar as dosagens de concretos com os teores variados de agregados 

graúdos reciclados que alcançassem a resistência pré-definida de 34 MPa. Assim, 

considerando essa propriedade (resistência à compressão), todos os concretos, inclusive o 

referência, têm praticamente o mesmo desempenho. A análise das demais propriedades desses 

concretos é importante para se decidir a escolha da dosagem do concreto reciclado a ser 

avaliado quanto ao seu desempenho aplicado nas lajes pré-moldadas na próxima etapa. 

 

5.2.6.2 Resistência à tração na flexão  

 

Antes de analisar os resultados das resistências à tração na flexão, obtidos nos 

concretos nessa etapa, é importante considerar as formas de se estimarem os seus valores. As 

normas de concreto natural vigentes em vários países mencionam expressões que 

correlacionam as resistências à tração e à compressão do concreto. Essas expressões permitem 

que se possa estimar a previsão de uma dada resistência a partir de outra. 

Conforme foi destacado no item 3.3.3.2 (Resistência à tração), a norma brasileira NBR 

6118 (ABNT, 2007) estabelece uma correlação direta entre o valor da resistência 

característica do concreto (fck) e o da resistência média à tração. Essa relação é representada 

pela equação seguinte: 

  

 

A mesma norma prevê, ainda, modelos de relação entre outros tipos de ensaio à tração 

do concreto, como o mostrado nesta equação: 

  

 

Onde:  

fct  é a resistência à tração direta do concreto (MPa);  

fct,f  é a resistência à tração na flexão do concreto (MPa).  

 

Por meio das duas equações, foi determinada uma terceira para estimar as resistência à 

tração na flexão (fct,f) do concreto de referência (CeRef) em função da resistência 

  32

, .3,0 ckmct ff 

fctct ff ,.70,0
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característica (fck) definida para os concretos. Essa terceira equação se apresenta da seguinte 

forma: 

 

 

  

 

Com base nessa equação e no valor da resistência característica dos concretos (25 

MPa), foi calculada a resistência estimada de tração na flexão (fct,f), que resultou igual a 3,66 

MPa. 

A tabela 5.22, além de mostrar as relações entre as resistências médias à tração na 

flexão, obtidas experimentalmente, e o valor calculado, em função do (fck) determinado a 

partir das equações da NBR 6118 (ABNT, 2007), apresenta as comparações entre os 

concretos reciclados e o concreto de referência (CeRef). 

 

Tabela 5.22 – Relações entre as resistências médias à tração na flexão obtidas 

experimentalmente e calculadas a partir do fck 

Concreto CeRef. CeRec25 CeRec50 CeRec75 CeRec100 

 

Resultados experimentais 

em CP prismático 

 

4,20MPa 

 

3,40MPa 

 

3,10MPa 

 

3,43MPa 

 

3,52MPa 

4,20MPa 1,0 0,81 0,74 0,82 0,84 

Valores de referência 

estimados a partir do fck 

 

3,66MPa 

 

1,15 

 

0,93 

 

0,85 

 

0,94 

 

0,96 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Assim, ao comparar os resultados obtidos experimentalmente e calculados a partir do 

fck (3,66 MPa), verifica-se que a resistência de tração na flexão do CeRef superou em 15% o 

valor calculado, enquanto que o CeRec50 apresentou um valor de 15% a menos. Já os 

concretos CeRec75, CeRec25 e CeRec100 apresentaram resultados próximos ao valor 

calculado, 6%, 7% e 4%, respectivamente. Mas, quando se comparam as resistências à tração 

na flexão dos concretos reciclados com o concreto de referência, conclui-se que todos os 

reciclados tiveram valores menores, o que é coerente com a afirmativa de Leite (2001) de que 

a resistência à tração na flexão dos concretos com agregados reciclados tende a ser menor 

para qualquer teor de substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado, quando apenas 

este é substituído.  

 
  3

2
32

, .429,0
7,0

.3,0
ck

ck
fct f

f
f 
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Na comparação em que só se consideram os concretos CeRef, CeRec50 e CeRec75, os 

quais são os comparáveis, por terem a mesma a/c e, aproximadamente, o mesmo consumo de 

cimento por m
3
, constata-se que o CeRec75 está mais próximo do desempenho do CeRef, em 

função da menor diferença na resistência à tração na flexão. Nesse caso, o concreto CeRec75 

tem a vantagem de uma maior substituição de agregado natural por reciclado comparado ao 

CeRec50, mantendo-se um melhor desempenho nessa propriedade. 

O CeRec100 não deve ser considerado nessa comparação, tendo em vista que esse 

concreto tem o maior consumo de cimento entre todos, inclusive quando comparado ao CeRef. 

(ver tabela 5.20). Da mesma forma, descarta-se a comparação com o CeRec25, pois ele 

apresenta a maior relação a/c entre todos os concretos, o que pode comprometer outros 

parâmetros de comparação. 

Outra forma de se estimar a resistência à tração na flexão é utilizar os resultados das 

resistências à compressão dos concretos, quando eles já forem conhecidos experimentalmente. 

Para isso, existem modelos matemáticos que possibilitam a correlação entre essas resistências, 

como o recomendado pelo ACI 318 (2008), expresso da seguinte forma: 

 

                              (5.1) 

Onde: 

 fct,f  é a resistência à tração na flexão em (MPa);  

 fc  é a resistência à compressão em (MPa),  para 14 ˂ fc ˂ 42 

 

Para facilitar a comparação entre as resistências à tração na flexão obtidas nos ensaios 

e as estimadas pela expressão do ACI 318(2008), em função dos resultados de compressão 

dos concretos, foi elaborada a tabela 5.23. 

 

Tabela 5.23 - Valores das razões entre a resistência à tração na flexão obtidas nos ensaios 

e as estimadas 

Traços dos 

concretos 

Resistências obtidas 

nos ensaios (MPa) 

Resistências estimadas – ACI 318 (1992) 

0,560.(fc)
0,500

 

Razão entre as 

resistências (%) 

CeRef 4,20  3,25 1,29 

CeRec25 3,40 3,19 1,06 

CeRec50 3,10  3,29 0,94 

CeRec75 3,43  3,25 1,05 

CeRec100 3,52  3,34 1,05 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

  500,0

, 560,0 cfct ff 
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Os valores apresentados nessa tabela mostram que, mais uma vez, o concreto de 

referência CeRef foi o que apresentou maior valor de resistência à tração na flexão nos 

ensaios, agora com 29% maior, enquanto o CeRec75 e o CeRec100 apresentaram os 

resultados mais próximos do estimado, ambos com 5% a mais. O CeRec50 ficou 6% menor 

em relação ao valor estimado (ACI 318, 2008), enquanto o CeRec25, 6% maior. 

Mais uma vez, considerando apenas os concretos reciclados (CeRec50 e CeRec75) 

comparáveis com o concreto referência, parece que o CeRec75 apresenta melhor resultado 

nessa propriedade, na relação encontrada entre o valor calculado e experimental. 

 

5.2.6.3 Módulo estático de elasticidade à compressão  

 

Segundo Lima (1999), essa propriedade é fundamental para se avaliar a qualidade do 

concreto e dimensionar os elementos construtivos, como lajes. Mas ele ressalta que o módulo 

de elasticidade de concretos reciclados, em geral, é menor que o de concretos convencionais, 

dependendo do tipo de resíduo usado e de sua granulometria. Neville (1997) acrescenta que 

não há dúvida de que o módulo de elasticidade do concreto convencional aumenta quando 

aumenta a resistência à compressão do concreto. Porém não existe um acordo sobre a forma 

exata dessa dependência, pois o módulo de elasticidade do concreto depende do módulo de 

elasticidade do agregado e da proporção em volume do agregado no concreto. No caso dos 

concretos com agregado reciclado, é possível que essa dependência seja fortemente 

relacionada ao módulo de elasticidade do agregado reciclado, que, em geral, tem valores mais 

baixos. 

Os valores do módulo de elasticidade utilizados nos cálculos para projetos de concreto 

são, normalmente, de acordo com Mehta e Monteiro (2008), estimados a partir de expressões 

empíricas que supõem dependência direta do módulo de elasticidade pela resistência à 

compressão e a densidade do concreto.  

A NBR 6118 (ABNT, 2007) recomenda que, quando não forem feitos ensaios para 

determinar o módulo de elasticidade dos concretos convencionais e não existirem dados mais 

precisos sobre o concreto usado na idade de 28 dias, pode-se estimar o valor do módulo de 

deformação tangente inicial, cordal a 30% fc, usando-se a expressão:  

 

 (5.2) 
 

Onde: 

Eci  e fck são dados em megapascal. 

ckci fE .5600
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Para análises elásticas de projetos, deve ser utilizado o módulo de elasticidade secante 

calculado por: 

 

Ecs = 0,85 Eci                           (5.3) 

 

Portanto, neste trabalho, ao considerar a resistência característica dos concretos (fck) 

em 25 MPa e utilizar os procedimentos dessa norma, foi possível estimar  o valor do módulo 

de elasticidade secante do concreto referência CeRef, em 23,80 GPa. Entretanto, ao comparar 

esse resultado com o obtido experimentalmente de 25,8 GPa, conclui-se que o módulo de 

elasticidade do CeRef foi superior em 8,6%  ao estimado pela norma. 

Na expectativa, também, de encontrar valores superiores para os módulos de 

elasticidade dos concretos reciclados, uma vez que suas dosagens foram determinadas em 

função dessa mesma resistência característica de 25 MPa, foram feitas comparações entre os 

resultados experimentais desses concretos, apresentados na tabela 5.21, e o valor estimado de 

23,8 GPa para o módulo de elasticidade do CeRef. Os resultados desse procedimento 

apresentaram os seguintes valores: O CeRec25 apresentou módulo de elasticidade superior em 

0,7% ao valor estimado de 23,8 GPa; o CeRec50, 14%; o CeRec75, 7,8%; e o CeRec100, 

5,1%. Portanto, conclui-se que todos os valores dos módulos de elasticidade dos concretos 

estudados foram superiores ao valor estimado de 23,8 GPa pela NBR 6118 para o CeRef.  

Deve-se observar que, considerando os valores médios experimentais para o módulo 

de elasticidade dos concretos comparáveis (CeRef; CeRec50 e CeRec75), destaca-se o valor 

correspondente para o concreto CeRec50 (27,1GPa), que foi superior aos demais, inclusive 

em relação ao concreto de referência (CeRef = 25,8GPa), conforme consta na tabela 5.21. Os 

valores de módulo de elasticidade dos concretos CeRef e CeRec75 foram praticamente iguais, 

o que é uma vantagem, pelo fato de o CeRec75 ter 25% a mais de substituição de agregado 

natural pelo reciclado, quando comparado ao CeRec50. 

Neville (1997) refere que se pode estimar o valor do módulo de elasticidade secante 

através de outros processos como, por exemplo, utilizando-se a expressão mostrada a seguir, 

recomendada pelo ACI 318-89 (revisado em 1992) para cálculos estruturais em concreto com 

agregados normais. 

 

                                              (5.4) 

Onde: 

fc  é a resistência à compressão, em MPa, de corpos de prova cilíndricos,  e Ecs  é o 

módulo de elasticidade secante do concreto em GPa. 

  5,0
.73,4 ccs fE 
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A tabela 5.24 apresenta os resultados dos módulos de elasticidade secante dos 

concretos estudados nos seus valores médios experimentais e nos estimados por esse cálculo 

proposto. Nessa tabela, mostram-se também as resistências médias à compressão de cada 

dosagem, que foram utilizadas nos cálculos dos Ecs e, na última coluna, a razão entre os 

valores experimentais e os estimados. 

 

Tabela 5.24 - Resultados comparativos entre os módulos de elasticidade secante 

experimental e estimado dos concretos estudados 

Traços dos 

concretos 

Valor médio 

experimental - (Ecs) 

(GPa) 

Valor estimado 

pelo ACI – (Ecs) 

(GPa) 

Resistência média 

à compressão (fcm) 

(MPa) 

 

Ecs (exp.)/ Ecs (est.) 

 

CeRef 25,8 27,5 33,7 0,94 

CeRec25 23,9 26,9 32,4 0,89 

CeRec50 *27,1 27,8 34,6 0,97 

CeRec75 25,6 27,4 33,6 0,94 

CeRec100 25,0 28,2 35,5 0,89 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: * Resultado inesperado sem encontrar justificativa plausível 

 

Assim, os resultados da tabela 5.24 mostram que os módulos de elasticidade secante, 

obtidos experimentalmente, foram menores do que os valores estimados a partir da expressão 

recomendada pelo ACI 318-89, que se utiliza das resistências à compressão média de cada 

traço (fcm). Entretanto, esses resultados expressam que o módulo de elasticidade dos concretos 

que são comparáveis, o CeRec50,o CeRef e o CeRec75, correspondem a valores mais 

próximos daqueles estimados respectivamente para cada traço. Mais uma vez, destacam-se, 

no CeRec75, valores para essa propriedade muito semelhante ao CeRef, mesmo tendo 75% de 

substituição de agregado natural pelo reciclado. O módulo de elasticidade do CeRec50 

apresentou um valor de 5% maior, quando comparado ao CeRef, portanto, não foi encontrada 

uma justificativa plausível. Talvez possa ter ocorrido problema na extração da coleta desse 

dado. Esse valor foi 3% menor do que o correspondente estimado pela expressão do ACI 318-

89 e 14% maior do que o estimado pelos procedimentos da NBR 6118. 
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5.2.6.4 Absorção de água, índice de vazios e massa específica seca 

 

 Neville (1997) enuncia que a resistência do concreto e a sua durabilidade são, 

basicamente, em função do volume dos vazios existentes internamente. Para Levy (2001), a 

determinação da estrutura dos poros do concreto, através da avaliação da absorção de água e 

do índice de vazios, ajuda a identificar o grau de vulnerabilidade do concreto, em relação aos 

agentes agressivos provocadores do processo de deterioração. Neville (1997) lembra, ainda, 

que os concretos com o agregado reciclado se caracterizam por terem mais capacidade de 

absorver água, em relação aos concretos de referência. Entretanto, o autor afirma que a 

absorção não pode ser usada como uma medida da qualidade do concreto, exceto para o 

controle de produtos pré-moldados, como lajes. Espera-se que os concretos duráveis tenham 

absorção de água menor que 10% (NEVILLE, 1997). 

A tabela 5.25 mostra os resultados dos ensaios de absorção de água, o índice de vazios 

e a massa específica seca dos concretos estudados, determinados através da norma NBR 9778 

(ABNT, 2009). A elaboração dessa tabela e a construção do gráfico da figura 5.14, que reúne 

os dados dos três ensaios, visam facilitar a comparação e a visualização dos valores que se 

correlacionam em torno da porosidade existente em cada dosagem. 

 

Tabela 5.25 – Resultados comparativos entre os valores de absorção, índice de vazios e 

massa específica seca dos concretos 

Ensaios normatizados 

NBR 9978 

 

CeRef 

 

 

CeRec25 

 

CeRec50 

 

CeRec75 

 

CeRec100 

Índice de vazios (%) 7,80 (1,0) 10,1 (1,29) 10,9 (1,39) 12,6 (1,61) 14,2 (1,82) 

Absorção de água (%) 3,51 (1,0) 4,70 (1,34) 5,28 (1,50) 6,05 (1,72) 6,79 (1,93) 

Massa específica seca (g/m
3
) 2,20 (1,0) 2,17 (0,98) 2,17 (0,98) 2,08 (0,95) 2,07 (0,94) 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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Figura 5.14 – Gráfico comparativo entre a absorção, o índice de vazios e a massa 

específica dos concretos  

 

  Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Assim, comparando-se os resultados mostrados no gráfico da figura 5.14 entre o 

concreto de referência e os reciclados, verifica-se que, à medida que se diminui o teor de 

agregados graúdos reciclados na mistura, diminui-se também a porosidade do concreto, ou 

seja, a absorção de água e o índice de vazios, ao mesmo tempo em que se verificam 

acréscimos nas massas específicas dos concretos, o que está coerente com a redução do teor 

de agregados reciclados nas misturas. É preciso lembrar que os agregados reciclados 

absorvem mais água do que os agregados naturais, devido à pasta de cimento porosa aderida 

em suas superfícies, que, por sua vez, justifica a menor massa específica do agregado 

reciclado comparado com o agregado natural. 

No gráfico citado, em uma das extremidades, os valores do CeRef apresentam a maior 

massa específica dos concretos com a menor absorção de água e o menor índice de vazios, 

enquanto na outra extremidade, os valores do CeRec100 mostram que têm a menor massa 

específica associada ao maior percentual de absorção de água e do índice de vazios dos 

concretos reciclados. Verifica-se, também, que a maior absorção de água registrada foi no 

CeRec100, para um valor menor do que 10%. Mas, quando se comparam os resultados entre 

os concretos reciclados e o de referência, evidencia-se que os percentuais das absorções 

cresceram 93%, ao mesmo tempo em que os de índices de vazios, em 82%, e as massas 

específicas diminuíram em 6%. Outro resultado que se deve destacar é que a massa específica 
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dos concretos reciclados não varia entre teores de 25% (CeRec25) e 50% (CeRec50) de 

agregados reciclados substituindo os agregados naturais.  

 

5.2.6.5 Escolha da dosagem de concreto reciclado para a produção da laje pré-moldada 

 

A tabela 5.26 ilustra o comportamento dos resultados obtidos para as propriedades dos 

concretos estudados nesta etapa. Nela se relacionam os valores das propriedades físico-

mecânicas dos concretos reciclados (CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100) com o 

concreto de referência, CeRef., fundamentado nos parâmetros de dosagens utilizados na 

produção dos concretos. 

 

Tabela 5.26 – Resultados comparativos entre os valores das propriedades dos concretos 

reciclados e de referência 

Concreto CeRef. CeRec25 CeRec50 CeRec75 CeRec100 

 

1 : m 1 : 4,9 1 : 5,9 1 : 5,0 1 : 5,0 1 : 4,6 

Traço unitário 

(1 : a : pn : pr) 

 

1:2,01:2,89:0,0 

 

1:2,52:2,54:0,85 

 

1:2,06:1,47:1,47 

 

1:2,06:0,74:2,21 

 

1:1,86:0,0:2,74 

a/c 0,50 0,58 0,50 0,50 0,47 

C (Kg/m
3
) 365 312 347 347 374 

Aditivo (%) 0,20 0,47 0,50 0,56 0,55 

Resistência à 

compressão  

fc - (MPa) 

 

33,7 

 

32,4 

 

34,6 

 

33,6 

 

35,5 

Tração na 

flexão (MPa) 

 

4,20 

 

3,40 

 

3,10 

 

3,43 

 

3,52 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

 

25,8 

 

23,9 

 

27,1 

 

25,6 

 

25,0 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

Nota: fck = 25 MPa (Para todos os concretos) 

 

Com base no conjunto de resultados apresentados, procedeu-se à avaliação para 

escolher o concreto reciclado com características mais próximas das propriedades do concreto 

de referência e que apresentasse um teor máximo de agregado graúdo reciclado em sua 

dosagem, ao mesmo tempo em que oferecesse condições de resistência para ser usado na 

produção de lajes pré-moldadas. Para isso, foi necessário avaliar as propriedades físico-

mecânicas principais de cada concreto reciclado e comparar com os resultados obtidos pelo 

concreto de referência e com os valores mínimos exigidos pelas normas pertinentes. Convém 
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lembrar que somente três dosagens que são comparáveis neste caso: CeRef, CeRec50 e 

CeRec75, considerando que têm a mesma relação água/cimento e, aproximadamente, o 

mesmo consumo de cimento/m
3
. 

Em verdade, o CeRec50 e o CeRec75 têm o mesmo consumo de cimento/m
3
, 

(347Kg/m
3
), que é inferior ao consumo (365Kg/m

3
) da dosagem CeRef. O CeRec25 tem o 

menor consumo de cimento/m
3
 comparado com todos, porém não atende à resistência à 

compressão de 34 MPa, e a relação a/c é a maior (0,58). No caso do CeRec100, tem-se o 

maior consumo de cimento/m
3
 (374Kg/m

3
) entre todas as dosagens comparadas. 

Assim, verificou-se que, quando os três concretos (CeRef.,CeRec50 e CeRec75) foram 

comparados, em função dos resultados de resistência à compressão e módulo de elasticidade, 

os valores obtidos com eles ficaram muito parecidos, em torno de 34 MPa e 26 GPa, 

respectivamente. No caso da resistência à tração na flexão, o concreto CeRec75 teve maior 

resultado (3,43 MPa) comparado ao CeRec50 (3,10 MPa). É importante lembrar que as três 

propriedades utilizadas nessas comparações entre os resultados obtidos com os concretos 

CeRef., CeRec50 e CeRec75 são importantes no dimensionamento de laje e na verificação das 

deformações, que é o componente estrutural a ser executado na próxima etapa para testar a 

aplicação do concreto reciclado. 

Ressalte-se que o concreto CeRec75 utiliza 25% a mais de agregado reciclado 

substituindo o agregado natural, comparado ao CeRec50, o que é uma vantagem considerada 

importante neste estudo. Então, entre os dois concretos reciclados comparados, a escolha pelo 

concreto CeRec75 é justificada pelos argumentos apresentados nesse momento. 

 

5.3 ENSAIOS EM LAJES PRÉ-MOLDADAS COM OS CONCRETOS RECICLADOS E 

NATURAIS 

 

Neste item, apresentam-se as dimensões e as descrições das características dos 

materiais utilizados, assim como as condições de cargas previstas pela NBR 6120 (ABNT, 

1980) para o cálculo do dimensionamento e das deformações das três lajes pré-moldadas 

avaliadas. Entre essas variáveis consideradas nos cálculos, a única modificação implantada 

entre as lajes foi com o material aplicado. Na laje L1, foi usado o concreto reciclado 

(CeRec75), e nas lajes de referência Piloto e L2.2, o concreto natural (CeRef). 

 Nos quadros 5.1 e 5.2 dos resumos dos itens considerados em cada laje, verifica-se 

que, para os cálculos, foram adotados os parâmetros específicos de cada concreto (fck, fct,f e 

Ecs), determinados experimentalmente nas etapas anteriores desta pesquisa, com os 
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procedimentos recomendados pela NBR 6118 (ABNT, 2007). Observa-se, também, que, na 

descrição das características dos materiais, os itens relativos aos elementos de enchimento e 

de resistência que compõem a seção transversal da laje e as armaduras de distribuição da capa 

da laje estão de acordo com os valores estabelecidos pela NBR 14859-1 (ABNT, 2002). As 

armaduras de tração obtidas através dos cálculos dos dimensionamentos das lajes estão 

demonstrados, passo a passo, nos apêndices D e E.  

 

5.3.1 Cálculo de deformação de lajes avaliadas e resultados experimentais 

 

1. LAJE PRÉ-MOLDADA (PILOTO E L2.2) EM CONCRETO REFERÊNCIA - 

(CeRef) 

 

Para calcular as flechas imediatas das lajes pré-moldadas (Piloto e L2.2) simplesmente 

apoiadas, de 3,0 m de comprimento, 1,35 m de largura e 0,12 m de espessura, produzidas com 

vigotas e capa executada com o concreto natural (CeRef), em uma dosagem de 100% de 

agregados naturais (miúdos e graúdos), consideraram-se a situação simulada nos ensaios 

experimentais para um vão de 2,85 m, e os dados do quadro 5.1 e da figura 5.15. 

 

Quadro 5.1 – Descrição dos itens considerados no cálculo das deformações da laje Piloto 

e L2.2 
 

ITENS CONSIDERADOS 

 

DESCRIÇÃO 

Concreto - (CeRef) fck = 25 MPa e Ecs = 25,8 GPa 

(valor experimental apresentado na tabela 5.26) 

Aço (CA 60) Es = 210000 MPa -  (NBR 6118:2007) 

 

Elemento de enchimento Blocos cerâmicos de 8cm de altura, 32cm de largura e 20cm de 

comprimento 

 

Elemento de resistência Vigotas de 8cm de altura (ho), 9cm de largura (bw) e 300cm de 

comprimento 

 

Armadura de tração de cada vigota 2 ᴓ 5.0 mm (seção transversal de aço correspondente a 0,392 cm
2
) 

Armadura adicional de cada vigota 1 ᴓ 5.0 mm (borda superior) 

Armadura de distribuição da capa 

da laje 

 

Grelha de ᴓ 5.0 mm com espaçamento de 20cm - (NBR14859-

1:2002) 

Seção transversal da laje 12cm de altura (hc + h0) e 41cm de largura colaborante (bf)  - 

figura 5.15 

 

Carregamento considerado Carga permanente (g1) devido ao seu peso próprio - (1,5 kN/m
2
) 

Carga acidental (q1) prevista para coberta - (0,5 kN/m
2
) 

Carga proveniente do peso da coberta (g2) - (0,7 kN/m
2
) 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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Figura 5.15 – Seção transversal da laje considerada no cálculo da flecha e nos ensaios 

experimentais das lajes Piloto e L2.2 

 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 
 

2. LAJE PRÉ-MOLDADA (L1) EM CONCRETO RECICLADO - (CeRec75) 

 

Para calcular a flecha imediata da laje pré-moldada (L1) simplesmente apoiada, de 3,0 

m de comprimento, 1,35 m de largura e 0,12 m de espessura, produzida com vigotas e capa 

executada com o concreto reciclado (CeRec75), em uma dosagem de 75% de agregados 

graúdos reciclados, 25% de agregados graúdos naturais e 100% de miúdos naturais, 

consideraram-se  a situação simulada nos ensaios experimentais para um vão de 2,85 m, e os 

dados do quadro 5.2 e da figura 5.16. 

 

Quadro 5.2 – Descrição dos itens considerados no cálculo das deformações da laje L1 
 

ITENS 

CONSIDERADOS 
 

 

DESCRIÇÃO 

Concreto – (CeRec75) fck = 25 MPa e  Ecs = 25,6 GPa 

 (valor experimental apresentado na tabela 5.26) 

 

Aço (CA 60) Es = 210000 MPa -  (NBR 6118:2007) 

 

Elemento de enchimento Blocos cerâmicos de 8cm de altura, 32cm de largura e 20cm de comprimento 

 

Elemento de resistência Vigotas de 8cm de altura (ho), 9cm de largura (bw) e 300cm de comprimento 

 

Armadura de tração de 

cada vigota 

2 ᴓ 5.0 mm (seção transversal de aço correspondente a 0,392 cm
2
) 

Armadura adicional de 

cada vigota 

1 ᴓ 5.0 mm (borda superior) 

Armadura de 

distribuição da capa da 

laje 

 

Grelha de ᴓ 5.0 mm com espaçamento de 20cm - (NBR14859-1:2002) 

Seção transversal da laje 12cm de altura (hc + h0) e 41cm de largura colaborante (bf)  - figura 5.16 

Carregamento 

considerado 

Carga permanente (g1) devido ao seu peso próprio - (1,5 kN/m
2
) 

Carga acidental (q1) prevista para coberta - (0,5 kN/m
2
) 

Carga proveniente do peso da coberta (g2) - (0,7 kN/m
2
) 

Fonte: (AUTOR, 2013) 
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Figura 5.16: Seção transversal da laje considerada no cálculo da flecha e nos ensaios 

experimentais da L1 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

A tabela 5.27 mostra os valores característicos de cada parâmetro obtidos nos cálculos 

dos dimensionamentos e das deformações da laje L1 (CeRec75) de concreto reciclado e das 

lajes de concreto natural, Piloto (CeRef) e L2.2 (CeRef), estas últimas, teoricamente iguais, 

por terem sido usados o mesmo concreto, as mesmas dimensões e as condições de cargas.  

 

Tabela 5.27 – Valores teóricos característicos dos parâmetros das lajes Piloto (CeRef), 

L2.2  (CeRef),  e L1 (CeRec75) 
 

ITENS 

CeRef 

(Piloto)=(L2.2) 

CeRec75 

(L1) 

I - Largura colaborante 41cm 41cm 

II.1- Cargas atuantes em cada nervura 1,1 kN/m 1,1 kN/m 

II.2 - Momento de serviço 1,11 kN.m 1,11 kN.m 

III.1 - Resistência característica à compressão fck = 25 MPa fck = 25MPa 

III.2 - Resistência à compressão de cálculo fcd = 17,85 MPa fcd =17,85 MPa 

III.3 - Resistência à tração direta fct = 2,94 MPa fct = 2,40 MPa 

III.4 - Módulo de elasticidade do aço Es = 210000 MPa Es = 210000 MPa 

III.5 - Resistência característica à tração do aço  fy = 6000 kg/cm
2
 fy = 6000 kg/cm

2
 

III.6 - Resistência característica à tração de cálculo fyd = 5217 kg/cm
2
 fyd = 5217 kg/cm

2
 

III.7 - Módulo de elasticidade do concreto Ecs = 25850 MPa Ecs = 25670 MPa 

III.8 - Relação entre o módulo do aço e do concreto αe = 8,12 αe = 8,18 

IV - Seção de ferro adotado por nervura (estádio III) As = 0,392 cm
2
 As = 0,392 cm

2
 

V.1a -Área da seção homogeneizada (estádio I) Ah = 238,79 cm
2
 Ah = 238,81 cm

2
 

V.1b - Centro de gravidade (estádio I) yh = 3,90 cm yh = 3,90 cm 

V.1c - Momento de inércia à flexão (estádio I) Ih = 2508,9 cm
4
 Ih = 2509,7 cm

4
 

V.1d -Momento de fissuração Mr = 1,1 kN.m Mr = 0,89 kN.m 

V.1e - Momento atuante (combinação de cargas quase 

permanente) 

Ma = 0,97kN.m Ma = 0,97kN.m 

V.2a - Posição da linha neutra (estádio II) XII = 1,17 cm XII = 1,17 cm 
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V.2b - Momento de inércia à flexão (estádio II) Ix,II = 270,06 cm
4
 Ix,II = 271,90 cm

4
 

V.2c - Momento de inércia média (Branson)  Im = 3493,9 cm
4
 Im = 2000 cm

4
 

V.3 - Cálculo das flechas imediatas: determinação  

da força resultante da combinação de ações 

quase permanente de serviço (g1 + g2 + 0,3q) 

 

2,74 kN 

 

2,74 kN 

V.3a - Flecha imediata para a força de (2,74 kN) aCref= 1,74 mm aCrec= 2,19 mm 

V.3b - Flechas teóricas - Limite máximo para a 

condição de aceitabilidade sensorial visual 

( l /250) da NBR 6118 (ABNT, 2007) 

 

11,4 mm 

 

11,4 mm 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

No item V.3a dessa tabela, estão representados os valores teóricos das flechas 

imediatas das lajes Piloto e L2.2 e da laje L1 calculadas no estado-limite de serviço para as 

combinações quase permanentes de ações (g1 +g2 + 0,3q), sem o efeito de fluência do concreto. 

A carga concentrada de 2,74 kN, correspondente a essas combinações de ações, foi aplicada 

nos terços do vão da laje simplesmente apoiada para simular as cargas uniformemente 

distribuídas, mostradas nos quadros 5.1 e 5.2,  previstas para as lajes de acordo com a NBR 

6120 (ABNT, 1980). O modelo matemático de cargas concentradas (equação 3.38) utilizado 

para o cálculo das flechas imediatas está condizente com o modelo físico usado no ensaio de 

flexão mostrado na figura 4.30 e com o modelo adotado por Catoia (2012).   

É importante ressaltar que os valores de força e de deslocamentos obtidos, 

experimentalmente, a partir dos gráficos do ensaio de flexão realizados nas lajes, foram 

aproximados, pois, nesses valores, não foi levado em consideração o efeito provocado pelo 

peso próprio da laje, justamente porque os sensores (LVDT) que registraram os 

deslocamentos ficaram posicionados na face superior das lajes, conforme mostra a figura 4.34 

do item 4.4.4.2. Entretanto, percebe-se, através das figuras 5.17 e 5.18 da laje L1, que a 

influência do peso próprio das lajes na avaliação dos deslocamentos foi muito pequena, uma 

vez que a sombra do fio de nylon esticado sobre a face superior das lajes L1 e L2.2 não 

demonstra, aparentemente, deformações consideráveis que podem comprometer a avaliação 

dessas lajes pré-moldadas. 
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Figura 5.17 – Aspectos das deformações provocadas pelo peso próprio na laje L1 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Figura 5.18 – Aspectos ampliados das deformações provocadas pelo peso próprio no 

centro da laje L1 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 
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A figura 4.33 do item 4.4.4.2, apresenta a posição dos cinco sensores (LVDT) 

distribuídos sobre a superfície da laje que mediram as deformações ocorridas durante o ensaio 

de flexão, e a tabela 5.28 mostra os valores das forças (kN) correspondentes às flechas 

máximas de 11,4 mm ( l /250) que foram registradas nesses sensores. 

 

Tabela 5.28 – Forças (kN)  correspondentes às flechas experimentais de 11,4 mm das 

lajes Piloto; L2.2 e L1, registradas nos sensores (LVDT) 
Sensores (LVDT)  Piloto L2.2 L1 

1 11,2 12,5 10,9 

2 10 11,3 8,8 

3 10 11,2 8,7 

4 11,9 12,8 11,8 

5 10 11,4 8,8 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Como era esperado, o sensor 3, por se encontrar no centro geométrico da laje, foi o 

que apresentou menores valores de força para o deslocamento-limite de 11,4 mm. Por essa 

razão, os gráficos considerados mais importantes foram aqueles construídos com os dados 

registrados no LVDT 3, que serão apresentados na sequência. Os gráficos com os dados 

obtidos nos demais LVDTs estão no apêndice F deste trabalho. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 5.28, pode-se observar que os 

valores obtidos com as duas lajes Piloto e L2.2, produzidas com o mesmo concreto (CeRef), 

foram pouco variáveis, com diferenças insignificantes para o presente estudo, portanto, é 

possível considerá-las com o mesmo comportamento. 

Para avaliar as fissuras inerentes ao ensaio de flexão, nas lajes L1 (CeRec75) e L2.2 

(CeRef), decidiu-se que o ensaio de flexão da laje Piloto fosse levado até a ruína do material, 

com o objetivo de se conhecer o valor dessa carga para que, no momento do ensaio de flexão 

das lajes L1 e L2.2, fosse considerada apenas uma carga aproximada dos 90% da carga que 

provocou a ruína na laje Piloto. Dessa forma, foi possível evitar a ruína das lajes L1 e L2.2 e 

registrar em fotos suas fissuras.  

A figura 5.19 mostra o gráfico força X deslocamento do ensaio de flexão da laje Piloto 

(CeRef), correspondente ao LVDT 03.  
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Figura 5.19 – Gráfico força X deslocamento do ensaio de flexão da laje Piloto (L2.1) 

(CeRef) - LVDT 03 

 
 Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Nesse gráfico, houve o registro de uma ruptura abrupta na laje, no momento em que a 

força aplicada sobre ela atingiu 15,9 kN, e o sensor 03 registrou um  deslocamento de 37,5 

mm. Verifica-se, também, que, para o valor de 11,4 mm correspondente ao deslocamento 

máximo de (l / 250) permitido pela NBR 6118 (ABNT, 2007), a força foi de, 

aproximadamente, 10 kN.  

Para avaliar o deslocamento nas lajes pré-moldadas de concreto reciclado (L1) e de 

concreto natural (L2.2) provocado pela a força de 2,74 kN, resultante das combinações de 

ações quase permanentes de serviços, foi necessário calcular, primeiro, a flecha imediata (aCrec 

= 2,19 mm) da laje L1 e a flecha imediata (aCref = 1,74 mm) da laje L2.2, que se encontram 

nos apêndices D e E e, em seguida, verificar se seus valores eram menores do que o 

deslocamento limite de ( l / 250 = 11,4 mm), recomendado pela norma. Depois disso, passou-

se a verificar, através dos gráficos (força x deslocamento) de cada laje, se as flechas 

experimentais para a força de (2,74 kN) eram também menores do que o deslocamento-limite 

(11,4 mm). Finalmente, para comparar melhor os deslocamentos verificados na laje L1 com 

os da laje L2.2 e com o valor limite de (11,4 mm), foi montado o gráfico da figura 5.20, que 
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mostra a superposição das curvas representativas dos valores das forças e dos deslocamentos 

obtidos no ensaio de flexão das lajes. 

 

Figura 5.20 – Gráfico força X deslocamento do ensaio de flexão das lajes L2.2 (CeRef) e 

L1 (CeRec75) – LVDT 03 

 
Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Para as mesmas condições de cargas previstas no cálculo, as duas curvas 

experimentais demonstraram que são semelhantes para a região limitada entre o deslocamento 

inicial e o de 3,5 mm, correspondente à força de 6,0 kN. Porém, a laje L1 (CeRec75) 

apresentou-se um pouco menos deformável até esse limite de carga do que a laje L2.2 

(CeRef), porque, para os mesmos deslocamentos, as forças experimentais para a laje L1 foram 

ligeiramente maiores. Outra forma de se comprovar que a laje L1(CeRec75) comportou-se 

como menos deformável do que a laje L2.2(CeRef) nesta região, foi comparando-se os 

valores de deformação das duas lajes para a mesma força de 2,74 kN. Enquanto que a laje L1 

deformou apenas (0,78mm) a L2.2 deformou (0,98mm).No entanto, quando os deslocamentos 
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ficaram maiores do que 3,5 mm, correspondentes às forças maiores do que 6,0 kN, a laje L1 

(CeRec75), apresentou-se como mais deformável, em relação à laje L2.2 (CeRef). Prova disso 

é que, para um deslocamento maior, como por exemplo, o deslocamento-limite de 11,4 mm, a 

força determinada no gráfico para a laje L1 foi de, aproximadamente, 9,0 kN, enquanto que, 

para a laje L2.2, foi de 11 kN. O resultado demonstra que a laje L1 (CeRec75) apresentou-se 

como mais deformável do que a laje L2.2 (CeRef), para forças maiores do que 6,0 kN. 

Porém, a conclusão mais importante que se pode extrair do confronto entre os dados 

de flecha teórica e das flechas experimentais de cada laje com o valor do deslocamento-limite, 

estabelecido pela norma, é de que tanto a flecha teórica quanto a experimental das lajes para a 

força de 2,74kN, (correspondente à combinação de ações quase permanentes de serviço), 

atendem às recomendações da NBR 6118 (ABNT, 2007) para o requisito do deslocamento-

limite (l / 250). Logo, essa comparação confirma o bom desempenho da laje com concreto 

reciclado, ou seja, os agregados reciclados, coletados na USIBEN-JP, que foram utilizados 

nos experimentos, demonstraram potencial de aplicação em larga escala nas lajes pré-

moldadas. Destaca-se, ainda, que esse tipo de laje é muito usado em pequenas construções, 

em reformas e em ampliações, justamente o tipo de obra que contribui significativamente com 

o volume de RCC gerado nas cidades. 

Ao comparar as curvas do gráfico da figura 5.20 com as do gráfico da figura 3.28 

obtida por Aragão (2007), verifica-se que há uma semelhança entre elas, pois as curvas das 

lajes de concreto reciclado e as das lajes de concreto natural, em ambos os trabalhos, 

demonstram que são próximas para valores de carga até 6,0kN.Também se constata, por meio 

do gráfico da figura 3.28, que a laje L3 com 100% de agregado reciclado apresentou-se um 

pouco menos deformável, em relação à laje L1- Ref. para forças até o limite de 6,0 kN. No 

entanto, para forças maiores do que 6,0kN, a laje reciclada L3 demonstrou ser mais 

deformável. É possível observar, ainda, no gráfico (força X deslocamento) da figura 3.28, que, 

para as forças avaliadas até 11kN, os deslocamentos foram maiores do que os demonstrados 

na figura 5.20, o que já era esperado, porque, no cálculo dos deslocamentos das lajes de 

Aragão (2007), foram consideradas algumas variáveis diferentes, como a resistência 

característica do concreto de 20 MPa, os percentuais de agregados reciclados de (50% e 100%) 

e, principalmente, os valores de módulo de elasticidade que foram, respectivamente, 22,6GPa, 

para o concreto reciclado de 50%, e 20,9GPa, para o de 100%, dentre outros. Isso deve ter 

contribuído para provocar maiores deslocamentos. 
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As figuras 5.21 e 5.22 apresentam, através das sequências de fotos, os aspectos 

externos resultantes dos ensaios de flexão realizados nas lajes L2.2, produzidas com o 

concreto de referência (CeRef), e na laje L1, com o concreto reciclado (CeRec75): 

 

Figura 5.21 – Sequência de fotos das fissuras da laje L2.2 (CeRef) 
 

 
Superfície superior da laje L2.2 (CeRef) 

 

 
Superfície inferior da laje L2.2 (CeRef) 

 

 
Fissuras no terço central da laje L2.2 (CeRef) 

 

 
Fissuras da vigota central da laje L2.2 (CeRef)) 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 
 

Figura 5.22 – Sequência de fotos das fissuras da laje L1 (CeRec75) 
 

 
Superfície superior da laje L1 (CeRec75) 

 

 
Superfície inferior da laje L1 (CeRec75) 
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Fissuras no terço central da laje L1 (CeRec75) 

 

 
Fissuras da vigota central da laje L1 (CeRec75) 

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

Nessas figuras, observa-se que, na superfície superior das duas lajes, submetida à 

compressão, como esperado, não há nenhuma fissura. Entretanto, ao aplicar carga 

correspondente a até 90% da carga de ruína determinada na laje Piloto, ocorreram fissuras na 

superfície inferior das duas lajes, que são avaliadas da seguinte forma: 

 

1.  As fissuras apresentadas têm como causa principal o excesso de carga proposital 

aplicada sobre as lajes.  

2. A configuração típica das fissuras apresentadas está de acordo com Helene (1988), 

pois demonstra que são fissuras de flexão, não só por estarem mais presentes na 

região do terço central das vigotas da laje, onde ocorrem os momentos fletores 

máximos, mas também pelos seus aspectos e posições transversais às bases das 

vigotas.  

3. A confirmação de que as fissuras foram mais intensas na região central da laje e, 

praticamente, foram desaparecendo à medida que se aproximavam dos apoios 

remete à figura 3.23 (viga de concreto armado simplesmente apoiada sob ações de 

serviço). Verifica-se que há semelhança entre o esquema de fissuras mostrados 

nessa figura e as fotos que registram as fissuras ocorridas nas lajes ensaiadas. De 

acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2004), pode-se justificar essa 

intensidade de fissuras na região central devido à ocorrência de seções com 

momentos fletores maiores do que o momento de fissuração. Por outro lado, à 

medida que as seções se aproximam dos apoios, os momentos fletores ficam 

menores do que o momento de fissuração e, portanto, a ocorrência de fissuras 

diminui. Nessa condição, as tensões do concreto se encontram no estádio I e não 

apresentam fissuras. Para a região de momentos fletores maiores do que o 
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momento de fissuração, como é o caso da região do terço central da laje, as 

tensões no concreto foram maiores, o que caracterizou o estádio II e a 

apresentação de fissuras.    

4. De acordo com Cánovas (1988), as fissuras de flexão simples aparecem nas 

proximidades das armaduras submetidas a tração e progridem verticalmente, 

buscando a linha neutra da seção. No entanto, as fissuras avaliadas nas duas lajes, 

aparentemente, não apresentaram profundidades relevantes na direção da linha 

neutra, foram apenas fissuras superficiais.  

5. Através das fotos, percebe-se que há uma quantidade ligeiramente maior de 

fissuras na laje de referência L2.2 (CeRef) em relação à laje reciclada L1 

(CeRec75).  

6. De acordo com o gráfico da figura 5.20, a laje L2.2 (CeRef) demonstrou ser 

menos deformável do que a L1 (CeRec75), para valores de força maiores que 6,0 

kN. Entretanto, ao comparar as figuras 5.23 e 5.24 constata-se que a laje L2.2 

(CeRef) apresentou um número ligeiramente superior de fissuras em relação à laje 

de concreto reciclado L1 (CeRec75). 
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Figura 5.23 – Quantidade  de fissuras nas nervuras da laje L1 (CeRec75) 

 
Nº da nervura Nº de fissuras após aplicar 90% da carga de ruína  

1 17 

2 13 

3 13 

Total 43 

1 

2 

3 
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Figura 5.24 – Quantidade de fissuras nas nervuras da laje L2.2 (CeRef) 

 
Nº da nervura Nº de fissuras após aplicar 90% da carga de ruína  

1 19 

2 18 

3 18 

Total 55 

 

1 

2 

3 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclusões 

 

Considerar o meio ambiente e sua dinâmica é de fundamental importância na análise 

do espaço urbano, tanto para compreender a problemática ambiental, em geral, quanto a 

incorporação da natureza e sua apropriação no processo de produção e consumo de matérias-

primas. Nesse cenário, a indústria da construção civil tem sido responsabilizada pelos 

impactos ambientais, mas se houver disposição por parte de todos, ela pode ser transformada 

em um instrumento auxiliar na educação ambiental, devido à iniciativa de consumir seus 

próprios resíduos (RCC), através do uso de agregados reciclados em elementos estruturais de 

concreto, por exemplo. 

No Brasil, preocupar-se como desenvolvimento ambiental das cidades é pensar em 

saneamento urbano como forma de racionalizar e minimizar os impactos negativos causados 

ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. Nesse aspecto, a USIBEN tem 

colaborado com o saneamento urbano da cidade de João Pessoa, através do beneficiamento de 

uma parte dos resíduos da construção civil produzidos na cidade. Entretanto, é necessário 

ampliar o conhecimento sobre o comportamento dos resíduos da construção civil na produção 

de novos concretos de cimento Portland, para que se possa mostrar a viabilidade técnica da 

utilização desse material. 

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento desses novos concretos, esta 

pesquisa se propôs a estudar os agregados reciclados de RCC produzidos na USIBEN, em 

João Pessoa-PB, e avaliar o seu potencial de aproveitamento em concreto estrutural aplicado 

em lajes pré-moldadas. Para isso, avaliou-se, a princípio, o comportamento de concretos de 

cimento Portland produzidos com agregado miúdo natural, em composição com diferentes 

proporções (de 0% até 100%) de agregado graúdo natural e reciclado e de diferentes relações 

a/c. Foram definidos os concretos estruturais (CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 e 

CeRec100), a partir dos quais foram verificadas as propriedades físico-mecânicas, com o 

propósito de escolher aqueles mais apropriados para a produção das lajes pré-moldadas, 

avaliadas em relação à sua capacidade de suportar carga à flexão e ao deslocamento. É 

importante ressaltar que as conclusões obtidas nesta pesquisa dizem respeito à utilização de 

agregados com características peculiares (RCC beneficiado numa Usina de reciclagem e 

agregados naturais usuais na cidade) utilizados na produção de concretos estruturais com fck 

de 25 MPa. Assim, com base nos resultados obtidos, chegou-se às seguintes conclusões: 
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Caracterização dos agregados reciclados na USIBEN 

 

Considerando o processo de beneficiamento de RCC na USIBEN, em função do tipo 

do britador utilizado (de impacto), da regulagem interna das placas (a superior, com 80 mm, e 

a inferior, com 60 mm), do conjunto de três peneiras com malhas de aberturas diferentes (22 

mm, 9,52 mm e 4,8 mm), das características dos resíduos gerados na cidade e baseado em três 

lotes de agregados reciclados coletados na Usina, podem ser destacadas as seguintes 

conclusões a partir dos resultados obtidos:  

 

 Os agregados graúdos reciclados se apresentaram com índice de forma menos 

lamelares do que os agregados graúdos naturais. 

 As curvas granulométricas das areias recicladas e da areia natural se apresentaram 

de forma semelhante, todas classificadas dentro da zona ótima estabelecida pela 

NBR 7211 (ABNT, 2005), mas com tendência de módulo de finura maior para as 

areias recicladas. 

 Os módulos de finuras das britas recicladas ficaram maiores do que os da brita 

natural.   

 As curvas de distribuição granulométrica das britas recicladas ficaram entre o 

limite inferior e superior da citada norma. Entretanto, na fração dos pedriscos 

(Dmáx = 9,5 mm), os agregados reciclados apresentaram curvas granulométricas 

fora dos limites utilizáveis recomendados pela referida norma, por isso, não foram 

utilizados nesta pesquisa. 

 O teor de material fino passante na malha de 75 µm, encontrado nos agregados 

miúdos reciclados, foi maior do que o encontrado no agregado miúdo natural. 

Esse teor, comparado com a brita natural, também foi maior para as britas 

recicladas. Porém, em todos os casos, os teores foram bem menores do que os 

valores máximos exigidos pelas normas correspondentes (15% para os agregados 

miúdos reciclados e 10% para os agregados graúdos reciclados). 

 A análise visual dos agregados graúdos reciclados confirma que se trata de 

agregados de resíduos de concreto (ARC), pois, em média, a soma dos percentuais 

de fragmentos constituídos por rocha e dos fragmentos constituídos por pasta de 

cimento endurecida foi superior a 90%. Em média, os fragmentos de cerâmicas 

(0,36%) e os de materiais não minerais (0,04%) foram muito baixos. 
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 Os níveis de contaminantes do agregado graúdo reciclado utilizado nos concretos 

também foram menores (em média, 0,38% de cloretos e 0,05% de sulfatos) do que 

os teores máximos de 1% permitidos pela norma. 

 As massas unitárias determinadas para as areias recicladas (1,30 g/m
3
) e para as 

britas recicladas (1,21 g/m
3
) foram em média 15% menores, comparadas com os 

valores encontrados para os agregados naturais correspondentes. 

 Os índices de vazios determinados para as areias recicladas (41,62 %) e para as 

britas recicladas (51,54%) foram, em média, 15% maiores, comparados com os 

valores encontrados para os agregados naturais correspondentes. 

 A massa específica média da brita reciclada (2,32 g/m
3
), utilizada nos concretos 

estudados, foi 12,7% menor do que o valor correspondente para agregado natural. 

Para a areia reciclada (2,23 g/m
3
), a massa específica média foi 14,8% menor do 

que o valor correspondente obtido com o agregado natural. Como o resultado da 

massa específica do agregado graúdo reciclado foi acima de 2,2 g/m
3
, não foi 

necessário utilizar equipamentos de separação por densidade para esse tipo de 

agregado, como se imaginava no início da pesquisa, confirmando a hipótese 

inicial. O parâmetro de massa específica maior do que 2,2 g/m
3
 foi considerado 

como relevante na seleção do agregado graúdo reciclado, baseando-se em 

recomendação de autores como John, Ângulo, Kahn (2006) e normas 

internacionais para concretos estruturais. 

 As taxas de absorção de água pelos agregados graúdos reciclados (após 24 horas) 

apresentaram valores menores do que os 7% especificado na norma 

correspondente. A taxa de absorção de água pelo agregado miúdo reciclado (após 

24 horas) foi menor do que os 12% especificado na norma correspondente. 

Considerando o processo de verificação da taxa de absorção inicial proposto por 

Leite (2001), o resultado obtido para a brita reciclada, utilizada nos concretos 

estudados, indicou que, em cinco minutos, a absorção de água atingiu valor maior 

do que 80 % (80,20%), o que foi determinante na definição desse tempo (5 

minutos) para a pré-molhagem dos agregados graúdos reciclados, antes do início 

da moldagem dos concretos. Tal pré-molhagem é importante para compensar a 

redução da água de mistura do concreto, devido à maior absorção de água pelos 

agregados reciclados. Além disso, deve-se lembrar de que, para garantir a 

consistência de 60±10 mm, estabelecida para os traços, foi necessário usar 
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percentuais (0,2% até 0,6%, em função do teor de substituição de brita natural por 

brita reciclada) de aditivos hiperplastificante nas misturas. 

 

A avaliação inicial do potencial de utilização do agregado graúdo reciclado em 

concretos estruturais convencionais foi realizada através de ensaios de resistência à 

compressão dos concretos com diferentes teores de cimento e de substituição do agregado 

natural pelo reciclado (Ref, Rec25, Rec50, Rec75 e Rec100). Com base nos materiais 

utilizados e nos procedimentos adotados nesta pesquisa, os resultados demonstram que: 

 

 O comportamento dos concretos com maiores valores de resistência à compressão 

é coerente com o maior teor de cimento Portland combinado com a menor relação 

a/c; 

 O aumento das substituições de agregados graúdos naturais por agregados 

reciclados, como esperado, resultou em reduções na resistência à compressão dos 

concretos. 

 

Depois de caracterizar os agregados reciclados na USIBEN, pode-se concluir que eles 

atendem a todas as exigências das normas vigentes, exceção para o pedrisco, no que se refere 

à sua granulometria. Os agregados graúdos reciclados (Dmáx = 19 mm) demonstraram que 

têm potencial de aproveitamento em concretos estruturais convencionais, pois as resistências 

à compressão obtidas alcançaram valores superiores ao fck (25 MPa), conforme as dosagens 

avaliadas, o que confirma também a hipótese inicial deste trabalho. Entretanto, é bom lembrar 

que, para se controlar mais os resultados e despertar o interesse dos segmentos ligados à 

construção civil, quanto ao uso do material reciclado, devem-se efetivar medidas para 

diminuir a variabilidade dos RCC que chegam à USIBEN. Por outro lado, é importante o 

controle permanente das principais propriedades dos agregados beneficiados, de modo a 

facilitar decisões no ajuste do processo produtivo na usina de reciclagem, com objetivo de 

garantir qualidade ao produto final reciclado, de acordo com as exigências da NBR15116 

(ANBT, 2004), e oferecer confiabilidade ao mercado consumidor para o uso desse material.  
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Experimentos de concretos reciclados em lajes pré-moldadas  

 

A montagem de diagramas de dosagem dos vários concretos estudados na fase inicial 

da pesquisa, foi importante para a análise dos concretos estruturais com resistência de 

dosagem igual 34 MPa, estabelecida como parâmetro de comparação nos procedimentos 

metodológicos. Nesse sentido, a avaliação das propriedades físico-mecânicas desses concretos 

(CeRef, CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100) foi determinante para ajudar a escolher o 

concreto estrutural reciclado otimizado (com melhor compatibilização entre maior 

substituição de agregado natural por reciclado e menor comprometimento das propriedades 

físico-mecânicas) a ser comparado com o concreto de referência, no que se refere ao 

desempenho nas avaliações experimentais com lajes pré-moldadas. Com base nos 

experimentos realizados, chegou-se às seguintes conclusões: 

 

 Para todos os concretos estruturais estudados, elaborados com percentuais 

diferentes de agregado graúdo reciclado, confirma-se que é preciso utilizar teores 

diferentes (entre 0,2% e 0,6%, conforme a maior presença de agregado reciclado 

nas misturas) de aditivo hiperplastificante, para manter constante o Slump de 60 ± 

10 mm, que é o adequado para aplicação em laje pré-moldada; 

 Os resultados verificados no ensaio de resistência à compressão demonstraram 

que todos os concretos estruturais, inclusive o de referência, tiveram praticamente 

o mesmo desempenho e apresentaram resultados próximos ao valor esperado da 

resistência à compressão de dosagem, todos situados em um intervalo de ± 5% em 

relação a 34MPa; 

 Os resultados de resistência à compressão confirmam que os concretos estruturais, 

igualmente aos concretos da etapa anterior, obedecem ao comportamento da lei de 

Abrams, ou seja, quanto menor a relação a/c maior é a resistência do concreto; 

 Os concretos estruturais reciclados que apresentaram resultados de resistência à 

compressão mais próximos do valor do concreto de referência (33,7 MPa) foram 

os CeRec50 (34,6 MPa) e o CeRec75 (33,6 MPa), todos com a mesma relação a/c 

(0,5), embora o concreto de referência tenha apresentado um consumo de cimento 

um pouco maior (18kg/m
3
); 

 Os resultados do ensaio de resistência à tração na flexão dos concretos estruturais 

com agregados graúdos reciclados apresentaram valores menores, em média 26%, 
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comparado ao concreto de referência (4,2 MPa), sendo o valor mais baixo para o 

CeRec50 (3,1 MPa); 

 Entre os concretos estruturais comparáveis, CeRef, CeRec50 e CeRec75 (que 

apresentam, praticamente, a mesma resistência à compressão e mesma relação (a/c 

= 0,50), o concreto CeRec75 apresentou resultado de resistência à tração na flexão 

(3,4 MPa) mais próximo do valor (4,2 MPa) obtido pelo concreto de referência 

(CeRef); 

 Em relação ao módulo de elasticidade, os concretos estruturais com agregados 

graúdos reciclados comparados com o concreto de referência (25,8 GPa) 

apresentaram valores variáveis (entre 7% menor e 5% maior), em função dos 

teores de substituição de agregado natural por reciclado. Entre os concretos 

estruturais comparáveis (CeRef, CeRec50 e CeRec75), destaca-se o valor de 25,6 

GPa para o  módulo de elasticidade do CeRec75, como sendo o mais próximo do 

valor obtido pelo concreto de referência (CeRef); 

 Como esperado, o concreto de referência (CeRef) foi o que apresentou menor taxa 

de absorção de água (3,5 %), menor índice de vazios (7,8 %) e maior massa 

específica (2,20 g/m
3
). Por outro lado, nos concretos estruturais reciclados, à 

medida que se foi aumentando, gradativamente (25%, 50%, 75% e 100%), o teor 

de agregado graúdo reciclado nas misturas, eles se tornaram mais porosos, com 

maiores taxas de absorção de água (4,7 % até 6,8 %) e índices de vazios (10,1 % 

até 14,2 %), ao mesmo tempo em que apresentaram menores valores de massa 

específica (2,17g/m
3
 até 2,07g/m

3
). 

 

Assim, considerando as propriedades físico-mecânicas dos concretos estruturais, que 

influenciam no dimensionamento das lajes pré-moldadas e na avaliação dos seus 

deslocamentos a serem medidos experimentalmente, destaca-se o desempenho do concreto 

CeRec75 entre os comparáveis (CeRef., CeRec50 e CeRec75). De fato, o CeRec75 

demonstrou ser o mais otimizado e com melhor compatibilização entre a maior substituição 

de agregado natural por reciclado e o menor comprometimento das propriedades físico-

mecânicas, uma vez que os seus resultados foram os mais próximos em relação ao 

desempenho do concreto de referência. Portanto, após a análise que constatou o 

comportamento dos vários concretos estruturais produzidos com os agregados graúdos 

reciclados da USIBEN-JP, os experimentos avançaram para os testes de aplicação do concreto 

reciclado CeRec75 comparado com o concreto de referência CeRef na produção das lajes pré-
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moldadas. Com base nos resultados obtidos nos ensaios de flexão realizados nas respectivas 

lajes pré-moldadas, pode-se concluir o seguinte: 

 

 Comparando-se os gráficos (força x deslocamento) obtidos nos ensaios de flexão, 

é possível constatar que o comportamento das duas lajes, produzidas com o 

concreto de referência (CeRef.) e com o reciclado (CeRec75), respectivamente, 

foram semelhantes para deslocamentos até 3,5 mm, correspondentes à força de 6,0 

kN. Nesse intervalo, a laje com concreto reciclado (CeRec75) apresentou-se um 

pouco menos deformável; 

 Considerando os deslocamentos entre 3,5mm e o de 11,4mm, equivalentes ao 

valor limite (L/250) recomendado pela NBR6118 (ABNT, 2007), a laje com 

concreto reciclado (CeRec75) demonstrou ser mais deformável do que a com 

concreto de referência (CeRef.). Destaca-se que, para o deslocamento máximo de 

11,4 mm na laje com concreto reciclado (CeRec75), foi necessário aplicar uma 

força de 9 kN, ou seja, uma força 18% menor do que a verificada (11 kN) na laje 

do concreto referência (CeRef). No entanto, essa força (9kN) é, aproximadamente, 

três vezes maior do que o valor de 2,74kN, considerado  no cálculo dos 

deslocamentos das lajes para atender à combinação de ações quase permanentes 

de serviço; 

 Para a força aplicada de 2,74 kN, tanto os deslocamentos teóricos (com concreto 

reciclado = 2,19 mm e o de referência = 1,74 mm) quanto os experimentais (com 

concreto reciclado = 0,74 mm e concreto de referência = 0,98 mm), verificados 

nas duas lajes, foram muito inferiores ao valor limite de 11,4 mm, recomendado 

pela norma. Portanto, essa verificação confirma o bom desempenho da laje 

produzida com o concreto reciclado (CeRec75).  

 

Os resultados obtidos nos ensaios de flexão com as lajes produzidas, considerando-se 

os materiais utilizados nos experimentos, permitem afirmar que a laje produzida com o 

concreto reciclado (CeRec75) atende às expectativas de resistência e de deformação inerentes 

ao elemento pré-moldado (laje), o que sugere um grande potencial de aplicação dos concretos 

estruturais com agregados reciclados nas lajes pré-moldadas, que são usuais nas pequenas 

obras de construção e reforma das edificações, justamente os tipos de obras que, em média, na 

soma global, contribuem com maiores percentuais no total de RCC gerados nas cidades. 
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Pode-se concluir, de acordo com os resultados obtidos, que os agregados graúdos 

beneficiados na USIBEN-JP têm viabilidade técnica para ser utilizados em larga escala na 

produção de lajes pré-moldadas, o que pode contribuir, por exemplo, para estabelecer um 

mercado para os agregados reciclados e, de certa forma, colaborar com o saneamento urbano 

da cidade nas questões ambientais. 

 

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Para avançar no conhecimento sobre o potencial de aproveitamento de agregados 

reciclados de RCC aplicados em concretos estruturais, é importante realizar pesquisas 

adicionais, buscando o aprofundamento nos seguintes aspectos: 

 

 Investigar o comportamento dos concretos estruturais, com agregados reciclados 

de RCC, aplicados em elementos estruturais dos tipos pilar e viga; 

 Avaliar comparativamente a formação de fissuras em lajes pré-moldadas 

produzidas com concretos estruturais, com agregados naturais e reciclados de 

RCC, quando submetidas a ensaios de flexão nos estados-limite de serviço; 

 Avaliar o efeito da presença de agregados reciclados de RCC nos concretos 

estruturais, aplicados em peças submetidas à flexão sob carregamentos cíclicos, 

em níveis maiores do que 50% de resistência à compressão dos concretos, através 

das curvas de carga-descarga (histerese); 

 Desenvolver estudo comparativo entre diferentes tipos de lajes pré-moldadas 

produzidas com concretos naturais e reciclados de RCC, para avaliar, através de 

ensaios de “ecoimpacto”, o comportamento dos materiais e a integridade dos 

elementos estruturais; 

 Estudar a influência do processo de beneficiamento dos RCC, destacando as 

combinações mais eficientes de tipos de britadores e de peneiras que devem ser 

utilizados nas Usinas de reciclagem, para garantir qualidade aos agregados 

reciclados direcionados ao uso em concretos estruturais; 

 Investigar formas de adequação dos procedimentos da pré-molhagem dos 

agregados reciclados, para minimizar a absorção da água da mistura e agilizar a 

preparação dos concretos estruturais nas obras correntes; 

 Avaliar comparativamente o desempenho de lajes com concretos reciclados com 

vários teores de RCC e com blocos em argamassa de RCC. 
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APÊNDICE A – Resultados de absorção nos agregados graúdos do lote 1 da USIBEN-JP 

pelo método proposto por Leite (2001) 

 

Quadro 1 – Resultados das medições do % de água absorvida por tempo de imersão 

Tipo de agregado: agregado graúdo reciclado na USIBEN, lote 1- (dmax. = 19 mm) 

Massa do recipiente seco (g) = 405 g 

Massa do recipiente submerso (g) = 349 g 

Massa da amostra seca antes do ensaio (g) = 1300 g 

Massa da amostra seca depois do ensaio (g) = 1299 g 

Tempo 

(hh:mm) 

Intervalo 

para leitura 

Ganho de 

massa (g) 

Intervalo 

(min) 

Absorção 

(g) 

Absorção 

percentual (%) 

09:45 Inicial 1135,8 0 1 0,00 

46 1 min 1139,3 1 1,0031 17,33 

47 2 min 1149,1 2 1,0117 65,84 

48 3 min 1151,3 3 1,0136 76,73 

49 4 min 1152,0 4 1,0143 80,20 

50 5 min 1152,0 5 1,0143 80,20 

51 6 min 1152,6 6 1,0148 83,17 

52 7 min 1152,8 7 1,0149 84,16 

53 8 min 1152,9 8 1,0151 84,65 

54 9 mim 1152,9 9 1,0151 84,65 

09:55 10 min 1153,5 10 1,0156 87,62 

10:00 15 min 1153,5 15 1,0156 87,62 

05 20 min 1153,8 20 1,0158 89,11 

10 25 min 1153,9 25 1,0159 89,60 

15 30 min 1154,4 30 1,0164 92,08 

25 40 min 1154,6 40 1,0165 93,07 

35 50 min 1154,8 50 1,0167 94,06 

10:45 1 h 1154,8 60 1,0167 94,06 

11:00 1h 15min 1155,0 75 1,0169 95,05 

15 1h 30min 1155,0 90 1,0169 95,05 

30 1h 45min 1155,1 105 1,0170 95,54 

11:45 2h 1155,2 120 1,0171 96,04 

12:45 3h  1155,4 180 1,0173 97,03 

13:45 4h 1155,7 240 1,0175 98,51 

14:45 5h 1155,9 300 1,0177 99,50 

15:45 6h 1156,0 360 1,0178 100,00 

- 24h - 1440 -  

Massa do recipiente seco (depois do ensaio) = 405 g 

Massa do conjunto (recipiente e amostra) depois do ensaio = 1704,0 g 

Data do ensaio = 18-06-2011 
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APÊNDICE B – Resultados de resistência à compressão dos concretos (Ref, Rec25, Rec50, 

Rec75 e Rec100) 

 

O ensaio foi realizado de acordo com a norma NBR 5739 (ABNT, 2007), com a 

finalidade de avaliar o potencial de resistência à compressão dos concretos de referência e dos 

concretos reciclados, em seus vários teores de substituição do agregado graúdo natural pelo 

reciclado. 

 

Tabela 1 – Resultados de resistência à compressão dos concretos – 60 CPs 

 

TRAÇOS 

REF. REC25 REC50 REC75 REC100 

fc (MPa) fc (MPa) fc (MPa) fc (MPa) fc (MPa) 

 

P 

O 

B 

R 

E 

c/m = 1:6,5 

a/c = 0,63 

CPs = 1 CPs = 13 CPs = 25 CPs = 37 CPs = 49 

27,2 (1,0) 29,2 (1,07) 26,7 (0,98) 25,4 (0,93) 24,2 (0,89) 

CPs = 2 CPs = 14 CPs = 26 CPs = 38 CPs = 50 

28,7 (1,0) 31,2 (1,09) 26,7 (0,93) 26,4 (0,92) 24,9 (0,87) 

CPs = 3 CPs = 15 CPs = 27 CPs = 39 CPs = 51 

28,9 (1,0) 31,4 (1,09) 27,4 (0,95) 26,7 (0,92) 25,2 (0,87) 

CPs = 4 CPs = 16 CPs = 28 CPs = 40 CPs = 52 

29,2 (1,0) 32,4 (1,10) 28,4 (0,97) 27,4 (0,94) 25,4 (0,87) 

 

N 

O 

R 

M 

A 

L 

c/m = 1:5 

a/c = 0,50 

CPs = 5 CPs = 17 CPs = 29 CPs = 41 CPs = 53 

30,5 (1,0) 35,6 (1,17) 31,2 (1,02) 31,9 (1,04) 28,7 (0,94) 

CPs = 6 CPs = 18 CPs = 30 CPs = 42 CPs = 54 

31,2 (1,0) 38,7 (1,24) 32,4 (1,04) 32,2 (1,03) 29,9 (0,96) 

CPs = 7 CPs = 19 CPs = 31 CPs = 43 CPs = 55 

34,9 (1,0) 40,7 (1,17) 35,4 (1,01) 33,9 (0,97) 34,9 (1,0) 

CPs = 8 CPs = 20 CPs = 32 CPs = 44 CPs = 56 

35,4 (1,0) 42,9 (1,21) 37,4 (1,06) 36,9 (1,04) 36,9 (1,04) 

 

R 

I 

C 

O 

c/m = 1:3,5 

a/c = 0,37 

CPs = 9 CPs = 21 CPs = 33 CPs = 45 CPs = 57 

48,9 (1,0) 53,2 (1,09) 46,2 (0,94) 46,6 (0,95) 41,7 (0,85) 

CPs = 10 CPs = 22 CPs = 34 CPs = 46 CPs = 58 

49,2 (1,0) 53,7 (1,09) 48,4 (0,98) 48,9 (0,99) 44,4 (0,90) 

CPs = 11 CPs = 23 CPs = 35 CPs = 47 CPs = 59 

50,9 (1,0) 57,6 (1,13) 51,7 (1,02) 50,4 (0,99) 44,9 (0,88) 

CPs = 12 CPs = 24 CPs = 36 CPs = 48 CPs = 60 

51,4 (1,0) 57,9 (1,13) 52,4 (1,02) 50,9 (0,99) 45,2 (0,88) 

 

Notação 

fc – Resistência à compressão (MPa) aos 28 dias de cura 

CPs – Corpos de prova 
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APÊNDICE C – Resultados das propriedades físico-mecânica dos concretos (CeRef, 

CeRec25, CeRec50, CeRec75 e CeRec100)  

 

Os ensaios foram realizados de acordo com as normas – NBR 5739 (ABNT, 2007); 

NBR 8522 (ABNT, 2008); NBR 9778 (ABNT, 2009) e NBR 12142 (ABNT, 2010) - com a 

finalidade de avaliar o desempenho dos concretos de referência e dos concretos reciclados em 

relação às suas propriedades físico-mecânicas e aos seus custos-benefício. 

 

Tabela 1 – Resultados das propriedades físico-mecânicas dos concretos – 70 CPs 

ENSAIOS 

NORMATIZADOS 

(ABNT) 

Nº de 

CPS 

 

DOSAGEM DOS CONCRETOS 

CeRef. CeRec25 CeRec50 CeRec75 CeRec100 

 

RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO 

(MPa) 

CPs1 31,83 30,69 34,95 35,20 36,20 

CPs2 35,95 35,20 33,71 33,46 38,00 

CPs3 33,95 30,69 35,20 31,71 36,70 

CPs4 33,08 33,08 34,70 34,21 31,46 

Valor médio 

RESISTÊNCIA DE 

DOSAGEM FIXADA 

 33,70 (0,99) 

34,00 (1,0) 

32,41 (0,95) 

34,00 (1,0) 

34,64 (1,01) 

34,00 (1,0) 

33,64 (0,99) 

34,00 (1,0) 

35,59 (1,05) 

34,00 (1,0) 

 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

(GPa) 

CPs1 28,94 25,19 24,50 25,95 25,72 

CPs2 24,01 21,97 28,00 26,88 26,43 

CPs3 25,77 23,84 28,53 24,18 24,06 

CPs4 24,67 24,87 27,49 30,87 23,89 

Valor médio  25,85 (1,00) 23,97 (0,93) 27,13 (1,05) 25,67 (0,99) 25,02 (0,97) 

 

1. ABSORÇÃO (%) 

2. ÍNDICE VAZIOS (%) 

3.MASSA ESPECÍFICA            

SECA (g/m3) 

CPs1 3,62/8,2/2,21 4,69/10,1/2,16 5,92/12,8/2,16 5,96/12,5/2,10 6,67/13,9/2,08 

CPs2 3,57/7,9/2,20 4,70/10,2/2,16 5,29/11,5/2,16 6,15/12,8/2,08 6,87/14,2/2,07 

CPs3 3,27/7,3/2,22 4,71/10,2/2,17 5,17/10,7/2,18 5,78/12,1/2,09 7,04/14,6/2,06 

CPs4 3,57/7,9/2,20 4,67/10,1/2,17 4,76/10,5/2,19 6,32/13,0/2,06 6,59/13,9/2,10 

Valor médio  3,51/7,8/2,20 4,70/10,1/2,17 5,28/10,9/2,17 6,05/12,6/2,08 6,79/14,2/2,07 

RESISTÊNCIA À 

TRAÇÃO NA FLEXÃO 

(MPa) 

CPs1 3,82 3,50 2,61 3,59 3,76 

CPs2 4,57 3,30 3,59 3,27 3,27 

Valor médio  4,20 (1,0) 3,40 (0,81) 3,10 (0,74) 3,43 (0,82) 3,52 (0,84) 
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APÊNDICE D – Dimensionamentos e cálculo das deformações das lajes Piloto e  L2.2 

(100%   agregados naturais - CeRef) 

 

Para a resolução dos cálculos das lajes pré-moldadas Piloto e L2.2 em estudo foram 

adotados os procedimentos da NBR 6118:2007, com os seguintes passos: 

 

I – Verificação da largura da mesa (bf = 41 cm), como colaborante na composição da 

seção “T” das nervuras:  

 

bf  ≤ bw  + 2. b1  

 

Onde: 

 b1 ≤ 0,5. lo e b1 ≤ 0,1.a 

 

Como lo é a distância interna entre as nervuras e a = l,0 . L = 300 cm, logo: 

 

  b1 ≤ 0,5. lo = 0,5 . (32) = 16 cm e b1 ≤ 0,1.a = 0,1 . 300 = 30 cm, 

 

Para b1 = 16 cm  

 

bf  ≤ bw  + 2. b1  = 9 + 2 . 16 = 41 cm → (valor adotado) 

 

II – Cálculo das cargas e dos esforços atuantes 

 

1. Cálculo das cargas atuantes em cada nervura da laje - (intereixo = 41 cm) 

p1= (g1 + g2 + q). 0,41 = (1,5 + 0,7 + 0,5). 0,41 = 1,1kN / m 

2. Cálculo do momento fletor máximo considerado no dimensionamento da laje:  

                                                     (momento de serviço) 

 (momento de cálculo) 

III – Parâmetros das propriedades mecânicas do aço e do concreto com 100% de 

agregados naturais: 

 Resistência característica à compressão do concreto: fck = 25 MPa 

mkN
lp

M .11,1
8

85,2.10,1

8

. 22

1
max 

cmkNmkNMM fd .155.55,111,1.4,1. .max  



258 

 

 

 Resistência característica à compressão de cálculo: fcd = fck / ɣc = 25/ 1,4 = 17,857 

MPa = 1,785 KN/cm
2
 

 Resistência à tração direta do concreto (CeRef): 

fct,f  = 4,20 MPa (resistência à tração na flexão - valor experimental, tabela 5.23) 

fct inf  = 0,7 . fct,f =  0,7 . 4,20 = 2,94 MPa ( resistência à tração direta) 

 Módulo de Elasticidade do Aço: Es= 210000 MPa 

 Resistência característica à tração do aço: fy = 6000 Kg/ cm
2
- (Aço CA – 60) 

 Resistência característica à tração de cálculo: fyd = fy / ɣs  = 1,15 = 5217 Kg/cm
2
 

 Módulo de elasticidade do concreto (CeRef): 

Ecs = 25850 MPa - (valor experimental, tabela 5.24) 

 αe = Es / Ecs = 210000 / 25850 = 8,12 (Relação entre o módulo do aço e do 

concreto). 

 

IV – Dimensionamento à flexão - Estado Limite Último (ELU) 

 

Supondo a linha neutra (LN) na mesa: → (seção retangular)  

 

 

Com esse valor e a partir da tabela de Carvalho e Figueiredo Filho (2004) apresentada 

no anexo A, temos: 

KX = 0,026 (interpolado) 

Linha neutra → x = d. KX =11 . 0,026 = 0,286 cm < hf  = 4,0 cm. A hipótese adotada é 

válida a (LN) está na mesa e a seção é retangular.  

Cálculo da armadura longitudinal de cada nervura utilizando a tabela do anexo A e o 

valor de KMD: 

KZ = 0,9896 (interpolado) logo: 

 

 

 

Seção de ferro adotada por nervura: As = 0,392 cm
2 

= 2 ϕ 5.0  

0175,0
785,1.11.41

155

.. 22


cdf

d

fdb

M
KMD

)(392,0273,0

15,1

60
.11,0.9896,0

55,1

..

22 adotadacmcm
fdKZ

M
A

yd

d
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V – Estimativa da flecha imediata – Estado Limite de Serviço (ELS) 

1.  Características geométricas de seções transversais em “T”, no estádio I, com 

armadura longitudinal (As): 

a) Área da seção homogeneizada: (Estádio I) 

 
Figura 1: Seção transversal da laje em “T”, no estádio I, com armadura longitudinal As  

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

 Ah = (bf – bw) . hf + bw . h + As .(αe – 1) 

 

Ah = (41 – 9) . 4 + 9 . 12 + 0,392 (8,12 -1) = 238,79 cm
2 

 

b) Centro de Gravidade: (Estádio I) 

 

 

yh = 3,90cm 

 

c) Momento de inércia à flexão:( Estádio I) 
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d)  Momento de fissuração (α = 1,2 para seção T; e Ic = Ih) 

 

 

 

e) Momento atuante na seção para a combinação de cargas quase permanente: 

 

p1 = (g1 + g2 + 0,3.q). 0,41 = (1,5 + 0,7 + 0,3.0,5) .0,41 = 0,96 kN / m 

 

 

 

f) Força capaz de fissurar a peça: 

 

Mr= Ma = 1,1 = 1,01p1 → p1 = 1,08 kN/m 

 

 

2.  Características geométricas de seções transversais em “T”, no estádio II, com 

armadura longitudinal (As): 

a) Determinação da posição da linha neutra em serviço (XII): (Estádio II) 

 

Para calcular o momento de inércia no estádio II é necessário conhecer a posição x da 

linha neutra, obtida por:  

 

 

Com os coeficientes a1, a2  e a3 iguais a: 

 

  

  

 

  

 

Para seção transversal retangular e sem armadura negativa, considerar: 

(bw = bf ); ( hf = 0) e  (A’s = 0) 
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Posição da linha neutra em serviço: (Estádio II) 

 

 

Logo: (XII < hf = 4,0cm) → profundidade da linha neutra é inferior á espessura da 

mesa 

b) Momento de inércia da seção no estádio II para (XII < hf) 

 

 

 

c) Momento de inércia média da seção - expressão de Branson (estádio I e II) 

 

 

 

 

3.  Cálculo das flechas imediatas:  

 

Unidades: l = (cm); p = (kN/m); P = (kN); Ecs = (kN/cm
2
); Im = (cm

4
) 

Combinação de ações quase permanente de serviço: 

p1 = (g1 + g2 + 0,3.q). 0,41 = 0,96 kN / m → P = 0,96 . 2,85 = 2,74kN 

 

a) Flecha imediata para a combinação quase permanente de ações (sem o efeito da 

fluência do concreto) para laje simplesmente apoiada submetida a cargas 

concentradas aplicada nos terços de seu comprimento 

 

Para Ma < Mr ,  considerar,  Ih = 2508,9cm
4
 

 

 

 

b) Limite recomendado pela NBR 6118:2007 para flechas imediatas na condição de 

aceitabilidade sensorial visual: (l / 250) = 285/250 = 1,14cm, logo: 

aCref  = 0,174 cm < 1,14 cm (l /250)   

cmAa se 18,3392,0.12,8.2 
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APÊNDICE E – Dimensionamentos e cálculo das deformações das lajes L1 (75% de 

agregados graúdos reciclados – CeRec75) 

 

Para a resolução dos cálculos da laje pré-moldada L1 em estudo foram adotados os 

procedimentos da NBR 6118:2007, com os seguintes passos: 

 

I – Verificação da largura da mesa (bf = 41 cm), como colaborante na composição da 

seção “T” das nervuras:  

 

bf  ≤ bw  + 2. b1  

 

Onde: 

 b1 ≤ 0,5. lo e b1 ≤ 0,1.a 

 

Como lo é a distância interna entre as nervuras e a = l,0 . L = 300 cm, logo: 

 

 b1 ≤ 0,5. lo = 0,5 . (32) = 16 cm e b1 ≤ 0,1.a = 0,1 . 300 = 30 cm, 

Para b1 = 16 cm  

 

bf  ≤ bw  + 2. b1  = 9 + 2 . 16 = 41 cm → (valor adotado) 

 

II – Cálculo das cargas e dos esforços atuantes 

 

1. Cálculo das cargas atuantes em cada nervura da laje - (intereixo = 41 cm) 

p1 = (g1 + g2 + q). 0,41 = (1,5 + 0,7 + 0,5) .0,41 = 1,1kN / m 

2. Cálculo do momento fletor máximo considerado no dimensionamento da laje:  

                                                     (momento de serviço) 

 (momento de cálculo) 

 

III – Parâmetros das propriedades mecânicas do aço e do concreto com 75% de 

agregados graúdos reciclados: 

 Resistência característica à compressão do concreto: fck = 25 MPa 

mkN
lp

M .11,1
8

85,2.10,1

8

. 22

1
max 
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 Resistência característica à compressão de cálculo: fcd = fck / ɣc = 25/ 1,4 = 17,857 

MPa = 1,785 KN/cm
2
 

 Resistência à tração direta do concreto ( CeRec75): 

fct,f  = 3,43 MPa (resistência à tração na flexão – valor experimental, tabela 5.23) 

fct inf  = 0,7 . fct,f = 0,7 . 3,43 = 2,40 MPa (resistência à tração direta) 

 Módulo de Elasticidade do Aço: Es= 210000 MPa 

 Resistência característica à tração do aço: fy = 6000 Kg/ cm
2 

- (Aço CA – 60) 

 Resistência característica à tração de cálculo: fyd = fy / ɣs  = 1,15 = 5217 Kg/cm
2
 

 Módulo de elasticidade do Concreto (CeRec75): 

Ecs  = 25670 MPa - (valor experimental, tabela 5.24) 

  αe = Es / Ecs = 210000 / 25670 = 8,18 (Relação entre o módulo do aço e do 

concreto). 

IV – Dimensionamento à flexão - Estado Limite Último (ELU) 

 

Supondo a linha neutra (LN) na mesa: → (seção retangular)  

 

 

 

Com esse valor e a partir da tabela de Carvalho e Figueiredo Filho (2004) apresentada 

no anexo A, temos: 

KX = 0,026 (interpolado) 

Linha neutra → x = d. KX =11 . 0,026 = 0,286 cm < hf  = 4,0 cm. A hipótese adotada é 

válida a (LN) está na mesa e a seção é retangular.  

Cálculo da armadura longitudinal de cada nervura utilizando a tabela do anexo A e o 

valor de KMD: 

KZ = 0,9896 (interpolado) logo: 

 

 

 

Seção de ferro adotada por nervura: As = 0,392 cm
2 

= 2 ϕ 5.0  
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V – Estimativa da flecha imediata – Estado Limite de Serviço (ELS) 

1.  Características geométricas de seções transversais em “T”, no estádio I, com 

armadura longitudinal (As): 

a) Área da seção homogeneizada: (Estádio I) 

 
Figura 1: Seção transversal da laje em “T”, no estádio I, com armadura longitudinal As  

Fonte: (O AUTOR, 2013) 

 

 Ah = (bf – bw) . hf + bw . h + As .(αe – 1) 

 

Ah = (41 – 9) . 4 + 9 . 12 + 0,392 (8,18 -1) = 238,81 cm
2 

 

b) Centro de Gravidade: (Estádio I) 

 

 

yh = 3,90cm 

c) Momento de inércia à flexão:( Estádio I) 

 

 

 

 

d)  Momento de fissuração (α = 1,2 para seção T; e Ic = Ih) 
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e) Momento atuante na seção para a combinação de cargas quase permanente: 

 

p1 = (g1 + g2 + 0,3.q). 0,41 = (1,5 + 0,7 + 0,3.0,5) .0,41 = 0,96 kN / m 

 

 

 

 

f) Força capaz de fissurar a peça: 

 

Mr = Ma = 0,89 = 1,01p1 → p1 = 0,87 kN/m 

 

 

2. Características geométricas de seções transversais em “T”, no estádio II, com 

armadura longitudinal (As): 

a) Determinação da posição da linha neutra em serviço (XII): (Estádio II) 

Para calcular o momento de inércia no estádio II é necessário conhecer a posição x da 

linha neutra, obtida por:  

 

 

Com os coeficientes a1, a2  e a3 iguais a: 

  

  

 

  

 

Para seção transversal retangular e sem armadura negativa, considerar: 

(bw = bf ); ( hf = 0) e  (A’s = 0) 
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Posição da linha neutra em serviço: (Estádio II) 

 

 

 

Logo: (XII < hf = 4,0cm) → profundidade da linha neutra é inferior á espessura da 

mesa 

 

b) Momento de inércia da seção no estádio II para (XII < hf) 

 

 

 

c) Momento de inércia média da seção - expressão de Branson (estádio I e II) 

 

 

 

 

3.  Cálculo das flechas imediatas:  

 

Unidades: l = (cm); p = (kN/m); P = (kN); Ecs= (kN/cm
2
); Im = (cm

4
) 

Combinação de ações quase permanente de serviço: 

p1 = (g1 + g2 + 0,3.q). 0,41 = 0,96 kN / m → P = 0,96 . 2,85 = 2,74 kN 

 

a) Flecha imediata para a combinação quase permanente de ações (sem o efeito da 

fluência do concreto) para laje simplesmente apoiada submetida a cargas 

concentradas aplicada nos terços de seu comprimento 

 

Para  Ma > Mr ,  considerar, Im = 1999,80cm
4
 

 

 

 

b) Limite recomendado pela NBR 6118:2007 para flechas imediatas na condição de 

aceitabilidade sensorial visual: (l / 250) = 285/250 = 1,14cm, logo: 

 

aCrec  = 0,219 cm < 1,14 cm (l /250)   
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APÊNDICE F – Gráficos das forças e deslocamentos das lajes Piloto, L2.2 e L1 registrados 

nos LVDT (1,2,4 e 5) 

 

 

 
Figura 1: Gráfico força X deslocamento da laje Piloto( CeRef) – LVDT 01 

 

 

 
Figura 2: Gráfico força X deslocamento da laje Piloto ( CeRef) – LVDT 02 
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Figura 3: Gráfico força X deslocamento da laje Piloto (CeRef) – LVDT 03 

 

 

 
Figura 4: Gráfico força X deslocamento da laje Piloto ( CeRef) – LVDT 04 
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Figura 5: Gráfico força X deslocamento da laje Piloto ( CeRef) – LVDT 05 

 

 

 
Figura 6: Gráfico força X deslocamento da laje L2.2( CeRef) – LVDT 01 
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Figura 7: Gráfico força X deslocamento da laje L2.2( CeRef) – LVDT 02 

 

 

 
Figura 8: Gráfico força X deslocamento da laje L2.2( CeRef) – LVDT 03 
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Figura 9: Gráfico força X deslocamento da laje L2.2 ( CeRef) – LVDT 04 

 

 

 
Figura 10: Gráfico força X deslocamento da laje L2.2 ( CeRef) – LVDT 05 
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Figura 11: Gráfico força X deslocamento da laje L1 ( CeRec75) – LVDT 01 

 

 

 
Figura 12: Gráfico força X deslocamento da laje L1 ( CeRec75) – LVDT 02 
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Figura 13: Gráfico força X deslocamento da laje L1 ( CeRec75) – LVDT 03 

 

 

 
Figura 14: Gráfico força X deslocamento da laje L1 ( CeRec75) – LVDT 04 
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Figura 15: Gráfico força X deslocamento da laje L1 ( CeRec75) – LVDT 05 
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ANEXO A – Formulário e tabela para o dimensionamento de armadura longitudinal de flexão

 

 

 

Figura 1: Viga de seção retangular e diagramas de deformações e tensões na seção solicitada pelo 

momento de cálculo Md 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 
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Quadro 1: Valores para cálculo de armadura longitudinal de seções retangulares 

Fonte: CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO (2004) 

 

 

 


