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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para obtenção do grau de Engenheiro Civil. 

COMPORTAMENTO REOLÓGICO E MECÂNICO DE 

ARGAMASSAS CONTENDO RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO COMO 

AGREGADO MIÚDO 

Nathália Rodrigues Julião 

Dezembro de 2016 

Orientadores: Romildo Dias Toledo Filho e Thiago Melo Grabois 

Curso: Engenharia Civil 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da substituição parcial de 

agregados miúdos naturais por agregados reciclados provenientes da demolição do 

hospital universitário da UFRJ na produção de argamassas de cimento Portland. 

Foram utilizados os resíduos de demolição provenientes de estruturas e materiais de 

concreto. A caracterização física foi realizada a partir de ensaios de granulometria, 

composição química, massa específica, absorção, índice de forma e textura 

superficial. Foram definidas três classes de resistência à compressão aos 28 dias de 

cerca de 45, 20 e 10 Mpa, denominadas rica, mediana e pobre, respectivamente. Para 

cada classe foram produzidas argamassas de referência sem substituição de 

agregado natural por reciclado e com três teores de substituição em volume (15, 25 e 

50%). As propriedades no estado fresco das argamassas foram avaliadas a partir de 

ensaios clássicos de trabalhabilidade na mesa de espalhamento (flow table) e, além 

disso, foram determinados valores de tensão de escoamento com auxílio de um 

Reômetro de palheta com geometria em cruz (Vane spindle). O comportamento 

mecânico foi avaliado aos 28 dias a partir de ensaios de resistência à compressão 

uniaxial e tração por compressão diametral. Os teores de 25 e 50% de substituição 

reduziram o espalhamento das misturas da classe pobre, enquanto que para as 

classes rica e mediana apenas o teor de 50% provocou redução. Quanto ao 

comportamento mecânico, nas classes mediana e pobre, as misturas com agregados 

reciclados apresentaram resistência à compressão maior do que as argamassas de 

referencia composta apenas com agregado natural. 

Palavras-chave: Resíduos de Construção e Demolição, argamassas, reologia, 

resistência à compressão.  
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial 

fulfillment of the requeriments for the degree of Engineer. 

RHEOLOGICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF MORTARS 

CONTAINING DEMOLITION WASTE AS FINE AGGREGATES 

Nathália Rodrigues Julião 

December/2016 

Advisors: Romildo Dias Toledo Filho e Thiago Melo Grabois  

Course: Civil Engineering 

This study aims to analyze the effects of the partial substitution of natural by recycled 

aggregates coming from the rubble of the demolition of the university hospital of UFRJ 

in the production of cement mortars. Only demolition waste of concrete materials and 

structures was used in the production of the aggregates. Their physical and chemical 

characteristics assessed were particle size distribution, chemical composition, specific 

gravity, absorption, shape index, and surface texture. Three 28-day compressive 

strength classes were defined: 45, 20 and 10 MPa, namely, rich, median, and poor, 

respectively. For each class, it was produced a reference mortar without replacement 

of natural aggregate and three other mixtures with replacement levels of 15, 25 and 

50% (by volume) of natural by recycled aggregates. The workability of mortars were 

evaluated using the classical test in the flow table and a vane spindle rheometer was 

adopted to determine the yield stress of fresh mixtures. The 28-days uniaxial 

compressive and splitting tensile strength was evaluated. The replacement ratios of 25 

and 50% reduced the workability of the poor class mixtures, while for rich and median 

classes only 50% of replacement caused reduction. The uniaxial compressive strength 

of the mixtures with recycled aggregates was higher than the strength of the reference 

mortars with only natural aggregates, in the case of the median and poor classes. 

Keywords: Construction and demolition waste, compressive strength, mortars, 

rheology.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação e justificativa de escolha do tema 

A indústria da construção civil é grande consumidora de recursos naturais e matérias 

primas em geral. Além disso, é também responsável pela geração e deposição 

irregular de resíduos sólidos urbanos no meio ambiente sem nenhum tipo de 

tratamento prévio. 

Em virtude deste cenário, inúmeras políticas e incentivos têm sido adotados, nas 

últimas décadas, seja por empresas privadas assim como pelo próprio estado, 

objetivando com que as atividades sejam desempenhadas promovendo o menor 

impacto possível.  No caso do Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) provocou uma melhoria no quesito da gestão dos resíduos gerados pela 

indústria da construção civil ao criar a Resolução 307/2002. Tal resolução atribui aos 

geradores, transportadores e gestores públicos, responsabilidades sobre os resíduos 

gerados, ou seja, aquele que gerou o resíduo é responsável por sua destinação. Com 

esta medida, as empresas passaram a buscar medidas que pudessem ser 

implementadas em seus processos de tal forma que as perdas fossem reduzidas e os 

resíduos aproveitados.  Desta forma, a reciclagem e reuso dos resíduos sólidos 

apresentaram vantagens potenciais sob o ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável (SILVA, 2000). O principal motivo de adotar a reciclagem dos RCD é que 

este processo propicia o retorno do material ao processo produtivo, qualidade esta que 

reduz a nova extração de matéria-prima, economia de custos na aquisição de novos 

materiais e transporte dos mesmos e redução da poluição gerada pela destinação 

inadequada. O processo de reutilização, por sua vez, só pode ser adotado para 

resíduos que sejam utilizados sem que tenham que ser implementados processos de 

beneficiamento, tais como cerâmicas, blocos e tijolos.  

Os primeiros relatos sobre técnicas de reutilização e reciclagem de resíduos de 

demolição datam de meados da década de 1940, sobretudo na Inglaterra e Alemanha. 

Com o fim da II Guerra Mundial as cidades devastadas pelos bombardeios precisavam 

ser reconstruídas e grandes quantidades de entulho gerado precisavam de um destino 

adequado (NIXON, 1978). Atualmente, o emprego de técnicas de reciclagem e 

reutilização de resíduos de construção e demolição (RCD) como agregados em 

materiais cimentícios é tratado como alternativa eficaz no combate à escassez de 

matérias primas natural e, também, à deposição de resíduos sólidos urbanos no meio 

ambiente propiciando vida mais longa aos depósitos existente (SANI et al., 2005, 

GONÇALVES & BRITO, 2008). 
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Durante o processo de produção de agregados graúdos a partir de resíduos de 

concreto, grande parte do material gerado corresponde a frações menores que 4 mm 

(LIMA et al., 2014). Estudos recentes (MIRANDA et al., 2006, LIMA et al., 2012) 

apresentaram resultados satisfatórios sobre a utilização de agregados reciclados na 

produção de argamassas de cimento Portland. No entanto, os agregados reciclados 

tendem a ter uma superfície mais angular e maior quantidade de finos, o que resulta 

em mudanças no comportamento das argamassas no estado fresco (LIMA et al., 

2014). 

1.2 Objetivo do trabalho 

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólido no Brasil de 2015, o Brasil gera em torno 

de 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Cerca de 45 milhões de 

toneladas resíduos de construção e demolição foram coletados nos municípios em 

2015. Tal Panorama apresenta a relevante participação dos Resíduos de Construção 

e Demolição na composição dos Resíduos Sólidos Urbanos.  

O presente estudo tem como principal objetivo avaliar o impacto da substituição parcial 

de agregados naturais por agregados reciclados. A avaliação foi medida através da 

influência no desempenho de três diferentes traços de argamassa de cimento 

Portland. Para isso, foram nomeadas três classes: rica, mediana e pobre, referentes à 

argamassas de alta, média e baixa resistência, respectivamente. Para cada classe 

foram utilizados teores de substituição de 15%, 25% e 50%, além das misturas de 

referência, contendo apenas agregados naturais. As argamassas foram produzidas 

para fins estruturais. 

Para realizar tais comparações, foram realizados primeiramente ensaios de 

caracterização dos agregados utilizados. Após realizadas as misturas, avaliaram-se as 

propriedades no estado fresco, por meio de ensaios de consistência por espalhamento 

e reologia, propriedades no estado endurecido, por meio de ensaios de resistência à 

compressão e resistência à tração por compressão diametral e propriedades físicas, 

por meio de ensaios de absorção por capilaridade e absorção por imersão. 

Pretende-se, a partir desta pesquisa, verificar a viabilidade da utilização de agregados 

provenientes de resíduos de demolição como matéria-prima. Entretanto, é sabido que 

existem limitações que devem ser levadas em conta, tal como a produção destes 

agregados em larga escala, uma vez que a indústria da construção civil possui um 

consumo elevado de agregados. Com isso, o objetivo do trabalho resume-se apenas 

em mostrar se tal substituição é viável ou não no que tange à qualidade do material 

produzido comparado à do material tradicionalmente utilizado. 
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1.3  Estrutura do trabalho 

O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos.  

Neste primeiro capítulo, encontra-se uma introdução ao tema, mostrando sua 

importância e a justificativa da escolha do mesmo, em seguida é apresentado o 

objetivo deste trabalho e a metodologia adotada para seu desenvolvimento, assim 

como sua estrutura. 

O segundo capítulo compreende o levantamento bibliográfico realizado e é explicado 

cada item referente ao assunto abordado, tais como: resíduos de construção e 

demolição, detalhando a respeito de sua geração, composição, características e as 

propriedades das argamassas com agregados reciclados; análise morfológica de 

partículas e reologia das argamassas. 

O terceiro capítulo compreende o programa experimental adotado, a descrição dos 

materiais escolhidos e dos métodos adotados. 

O quarto capítulo apresenta os resultados dos ensaios, assim como comparações dos 

resultados obtidos para as misturas com agregados reciclados em relação às misturas 

de referência, analisando o efeito da substituição no comportamento das misturas. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões e considerações finais, 

salientando para os aspectos mais importantes do trabalho e avaliando se o objetivo 

foi de fato atingido, sugerindo propostas para estudos futuros e abordando as 

limitações do estudo. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Resíduos de Construção e Demolição 

Segundo o artigo 2º da Resolução do CONAMA de nº 307/2002, os resíduos da 

Construção Civil são resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 

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

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

comumente chamados de entulhos de obra, caliça ou metralha. Além disso, tal 

resolução define como sendo agregados reciclados aqueles materiais granulares 

oriundos do processo de beneficiamento dos resíduos que, por sua vez, possuem 

aspectos e características técnicas para serem aplicados em obras de edificação, de 

infraestrutura ou outras obras de engenharia (CALÇADO, 2015). 
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O Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pela Resolução CONAMA 

nº 348/2004 (Artigo 3º, inciso IV) adota uma classificação para os resíduos da 

Construção Civil. A NBR 15114 (2004), por sua vez, assume esta mesma classificação 

que pode ser consultada na Tabela 1. 

Tabela 1: Classificação dos resíduos segundo NBR 15114/2004 

CLASSE DEFINIÇÃO 

A Resíduos que podem ser reutilizados ou reciclados como agregados, 

tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação 
e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes 
de terraplanagem; 
 

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; 
 

B Resíduos que podem ser reciclados para outras destinações.  

Exemplos: plásticos, papéis, metais, vidros e madeiras; 

C Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 

D 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. 

 

Entretanto, em 29 de Julho de 2015, a Resolução nº 469 altera a redação da 

Resolução nº 307/2002, excluindo a classe C e alterando a redação da classe B da 

seguinte forma: “Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso.” 
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O comitê RILEM 121-DRG (1994) propõe outro tipo de classificação para os 

agregados reciclados de resíduos de construção e demolição, dividindo-os em tipos 

conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Classificação dos resíduos segundo Comitê RILEM 121-DRG (1994) 

TIPO DEFINIÇÃO 

I São os agregados oriundos de resíduos de materiais cerâmicos, tais 

como tijolos, telhas e blocos. 

II São os agregados oriundos de resíduos de concreto. 

III São os agregados oriundos da mistura de pelo menos 80% de 

agregados naturais com materiais dos outros dois grupos, sendo que a 

quantidade de material do Tipo I deve ser inferior a 10%.  

 

Entretanto, outra classificação também pode ser adotada, utilizada nas usinas de 

reciclagem, onde os agregados são separados pela cor predominante (RICCI, 2007). 

O resíduo chamado de cinza é o que possui predominância de materiais cimentícios 

em sua composição, já os chamados de vermelhos seriam aqueles com 

predominância de resíduos cerâmicos. Segundo Ângelo (2005), a parcela cinza, em 

tese, pode ser utilizada em componentes à base de cimento como blocos de concreto, 

calçamento e bases de pavimentação, enquanto que a parcela vermelha pode ser 

empregada em atividades de pavimentação.  

2.1.1. Geração e Coleta 

Segundo PINTO (2005) apud KARPINSK et al. (2009), a construção civil é um 

segmento importante da indústria brasileira, uma vez que se comporta como um 

indicativo de crescimento econômico e social. Entretanto, é sabido que a mesma 

também se constitui como uma atividade geradora de impactos ambientais.  

De acordo com o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) em 2015, a indústria da construção civil 

além de consumir grandes quantidades de recursos naturais gera alterações da 

paisagem e resíduos. Com isso, tais resíduos representam um grave problema em 

muitas cidades brasileiras. Por um lado, a disposição irregular destes resíduos pode 

gerar problemas de ordem estética, ambiental e de saúde pública. Por outro lado, eles 

representam um problema que sobrecarrega os sistemas de limpeza pública 
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municipais, visto que, no Brasil, tais resíduos podem representar de 50% a 70% da 

massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU).  

Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2015 apresentado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), cerca de 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram 

gerados no país, configurando um crescimento a um índice inferior ao registrado nos 

anos anteriores. O total de RCD coletados pelos municípios em 2015 foi de pouco 

mais de 45 milhões de toneladas, o equivalente a 0,605 kg/habitante/dia, valor 

praticamente estável em relação ao ano anterior, o que demonstra que a retração 

econômica teve reflexos claros nas pequenas obras urbanas cujos resíduos 

geralmente acabam lançados irregularmente em áreas públicas. Os municípios 

coletaram cerca de 45 milhões de toneladas de RCD em 2015, o que configura um 

aumento de 1,2% em relação a 2014. Esta situação, também observada em anos 

anteriores, exige atenção especial, visto que a quantidade total desses resíduos é 

ainda maior, uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos 

lançados ou abandonados nos logradouros públicos, sendo boa parte destinado de 

forma inadequada. Estes resíduos são vistos como resíduos de baixa periculosidade, 

sendo o impacto causado, principalmente, pelo grande volume gerado.  

Segundo BOURSCHEID (2010), a construção civil gera desperdício em virtude de o 

sistema construtivo utilizar técnicas geralmente antiquadas. Boa parte do material 

poderia ser reaproveitada, entretanto não é o que de fato acontece. O desperdício 

poderia ser reduzido se fossem adotados sistemas construtivos com técnicas 

avançadas e que já existem, como por exemplo, por meio do uso de pré-moldados, 

painéis de gesso acartonado ou chapas cimentícias e estruturas em aço. 

O desperdício de materiais ao longo da construção de uma edificação se mostra como 

o principal gerador de resíduos de construção e demolição no canteiro de obras. Tais 

perdas podem ser provocadas pela superprodução, por fabricação de produtos 

defeituosos, por manutenção de estoques e por outros fatores (SINDUSCON-CE, 

2011). 

2.1.2. Normas e Legislação 

Os resíduos da construção civil estão sujeitos à legislação federal referente aos 

resíduos sólidos, à legislação específica de âmbito estadual e municipal, bem como às 

normas técnicas brasileiras.  
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2.1.2.1. Âmbito nacional  

Na esfera nacional, destacam-se os instrumentos legais relacionados à gestão e ao 

gerenciamento dos resíduos apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Instrumentos legais e normativos de abrangência nacional  

(Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada, 2015). 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Decreto n °7.404/2010 Regulamenta a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a PNRS, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação 

dos sistemas de logística reversa, e dá outras 

providências. 

Lei Federal n° 12.305/2010 Institui a PNRS, altera a Lei n° 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei Federal n° 11.445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis n° 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, n° 8.036, de 11 de maio de 1990, n° 8.666, de 

21 de junho de 1993 e n° 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de 1978; 

e dá outras providências. 

Resolução n° 348/2004 Altera a Resolução Conama n° 307, de 5 de julho de 

2002, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos. 

Resolução n° 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos RCC. 

Lei Federal n° 10.257/2001 Estatuto das Cidades: regulamenta os Artigos 182 e 

183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei Federal n° 9.605/1998 Lei de Crimes Ambientais: dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
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providências. 

Lei Federal n° 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. Elaboração dos autores. 

 

Dentre os instrumentos legais apresentados anteriormente, a Resolução Conama 

307/2002 é considerada o mais importante, uma vez que constitui o principal marco 

regulatório para a gestão dos Resíduos da Construção Civil. Nesta resolução é 

possível encontrar listadas as responsabilidades dos municípios em implementarem 

seus planos de gerenciamento integrado dos resíduos, bem com diretrizes, critérios e 

procedimentos para o manejo adequado destes resíduos.  

2.1.2.2. Normas Gerais 

Em 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) diversas normas 

relacionadas aos resíduos sólidos e aos processos de gerenciamento dos mesmos de 

acordo com a Resolução CONAMA 307/2002. Na tabela 4 encontram-se listadas 

algumas das normas concernentes ao assunto. 

Tabela 4: Normas técnicas relativas aos resíduos sólidos (Diagnóstico dos Resíduos 

Sólidos da Construção civil elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, 2015). 

Norma Técnica 

Brasileira 

Descrição 

NBR 10.004 Resíduos sólidos (classificação) 

NBR 15.112 Resíduos da Construção Civil e resíduos volumosos - 

áreas de transbordo e triagem (diretrizes para projetos, 

implantação e operação). 

NBR 15.113 Resíduos da Construção Civil e resíduos inertes - aterros 

(diretrizes para projetos, implantação e operação). 

NBR 15.114 Resíduos da Construção Civil - áreas para reciclagem 

(diretrizes para projetos, implantação e operação). 

NBR 15.115 Agregados reciclados de Resíduos da Construção Civil - 

execução de camada de pavimentação (procedimentos). 

NBR 15.116 Agregados reciclados de Resíduos da Construção Civil - 

utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 
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função estrutural (requisitos). 

 

2.1.2.3. Âmbito estadual  

É sabido que nem todos os estados contam com políticas estaduais de resíduos 

sólidos urbanos. Na Tabela 5, encontram-se listados os estados que possuem e suas 

respectivas legislações aplicáveis. 

Tabela 5: Legislações aplicáveis aos estados que possuem Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, 2015) 

Estado Legislação 

Ceará Lei n° 13.103/2001 

Mato Grosso Lei n° 7.862/2002 

Minas Gerais Lei n° 18.031/2009 

Paraná Lei n° 13.557/2005 

Pernambuco Lei n° 12.008/2001 (antiga) e Lei n° 14.236/2010 (nova) 

Rio de Janeiro Lei n° 4.191/2003 

Santa Catarina Lei n° 13.557/2003 

São Paulo Lei n° 12.300/2006 

 

Ao tratar especificamente dos resíduos da Construção Civil, aplicam-se outros 

instrumentos legais, listados na Tabela 6. 

Tabela 6: Instrumentos legais referentes aos Resíduos da Construção Civil 

(Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada, 2015) 

Estado Documento Regulamentação 

Minas Gerais 
Deliberação Normativa 

Copam no 155/2010 

Dispõe sobre atividade para manejo e 

destinação de RCC e resíduos 

volumosos, e dá outras providências. 

São Paulo 
Resolução SMA no 

056/2010 (revoga a 

Altera os procedimentos para o 

licenciamento das atividades que este 
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Resolução SMA no 

41/2002) 

especifica e dá outras providências. 

Rio Grande do 
Sul 

Resolução Consema no 

017/2001 

Diretrizes para elaboração e 

apresentação de Plano de 

Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. 

 

2.1.2.4. Âmbito municipal 

Apenas cerca de 1% dos municípios brasileiros estabeleceram planos de 

gerenciamento dos resíduos da construção civil, segundo MARQUES NETO (2009). 

Na Tabela 7 são apresentados os instrumentos legais referentes à cada município. 

Tabela 7: Instrumentos Legais para Resíduos da Construção Civil referentes a cada 

município apresentado (Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil 

elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, 2015) 

Municípios Política 

Rio de Janeiro Decreto n° 27078/2006 

Belém Lei n° 8.014/2000 

Florianópolis 
Lei Complementar n° 305/2007 

Lei Complementar n° 398/2010 

Belo Horizonte 
Lei n° 9.193/2006 

Lei nº 8.357/2002 

Manaus Lei n° 1.411/2010 

Natal Decreto Municipal n° 13.972 

Recife Decreto n° 18.082/1998 

São Paulo 

Lei n° 14.803/2008 

Decreto n° 48.075/2006 

Decreto n° 42.217/2002 

Fortaleza Decreto n° 9.374/1994 

Curitiba Lei n° 11.682/2006 

Cuiabá Lei n° 3.241/1993 
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2.1.3. Composição dos Resíduos 

Segundo PINTO (1999), a composição dos resíduos gerados pelas atividades da 

indústria da construção civil, tais como: escavações, demolições, construções, 

reparos, manutenções e limpeza de terrenos, é extremamente variável, uma vez que 

existem diversas tecnologias construtivas sendo usadas na indústria da construção 

civil.  

O resíduo de construção e demolição, por sua vez, se mostra como um dos resíduos 

industriais mais heterogêneos e cuja composição química está intimamente 

relacionada aos materiais que os compõem (ZORDAN, 2000).  

De acordo com LEITE (2001), o resíduo de demolição é composto por restos de 

diferentes materiais utilizados durante toda a etapa construtiva, como por exemplo, 

argamassas, concretos, tijolos, madeiras, plásticos e restos de embalagens. A sua 

composição varia de acordo com diferentes fatores como: a tipologia construtiva 

utilizada, as técnicas construtivas e os materiais disponíveis em determinado local. 

Dentro deste contexto, ainda merecem interesse os índices de perdas de materiais 

mais significativos. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Construção civil elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (2015) apresentou a composição média dos 

materiais de resíduos da construção civil de obras no Brasil, em porcentagem, 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8: Composição Média dos Resíduos da Construção Civil  

Componente Porcentagem 

Argamassa 63 

Concreto e blocos 29 

Outros 7 

Orgânicos 1 

Total 100 

 

Segundo LEVY (1997), os resíduos de construção possuem composição com alta 

dependência da fonte na qual o mesmo foi originado e do momento na qual a amostra 

foi colhida. Uma vez que a indústria da construção civil desempenha inúmeras 

atividades em seu canteiro de obras, o resíduo gerado também pode conter diversos 

materiais em sua composição. Isto confere ao material a ser reciclado alta 

heterogeneidade, impossibilitando um posterior processo de separação total. Além 
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disso, LEVY (1997) apresentou diversas formas de geração destes resíduos, que se 

encontram listados na Tabela 9. 

Tabela 9: Fonte Geradora e Componentes dos Resíduos da Construção Civil, em 

porcentagem (LEVY, 1997 apud SANTOS,2009) 

Componentes 
Trabalhos 

Rodoviários 
Escavações 

Sobras de 

demolições 
Obras 

Diversas 

Sobras de 

Limpeza 

Concreto 48 6,1 54,3 17,5 18,4 

Tijolo - 0,3 6,3 12,0 5,0 

Areia 4,6 9,6 1,4 3,3 1,7 

Solo, poeira, lama 16,8 48,9 11,9 16,1 30,5 

Rocha 7,0 32,5 11,4 23,1 23,9 

Asfalto 23,6 - 1,6 1 0,1 

Metais - 0,5 3,4 6,1 4,4 

Madeira 0,1 1,1 1,6 2,7 3,5 

Papel/Material 

Orgânico 

- 1,0 1,6 2,7 3,5 

Outros - - 0,9 0,9 2,0 

 

Além disso, a composição do resíduo varia de acordo com cada região e com a 

técnica empregada em construção, tornando a quantificação dos materiais presentes 

no entulho mais complexa. SCREMIN (2007) apresentou a composição dos materiais 

encontrados nos RCD de alguns municípios brasileiros, como pode ser observado na 

Tabela 10. 
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Tabela 10: Composição dos RCD em algumas cidades brasileiras (SCREMIN, 2007). 

Classificação 

segundo a 

Resolução 

CONAMA 307 

Material Aracajú Salvador São Carlos 

A 

Concreto e 

argamassas 
36,23 53 27 

Cerâmica 14,42 14 40 

Agregado Graúdo 

/ Miúdo 
0,35 - - 

Pedra / Rocha 2,48 - 10 

Solo e areia 19,96 22 9 

Telhas Cer./ Fibro 

Cimento 
- 5 2 

B 

Madeira 1,28 - 7 

Metais 0,06 - 2 

Papel/Papelão 0,74 - - 

Plástico 0,34 4 1 

Vidro 0,04 - 1 

C 

Gesso 3,39 - 1 

Outros Classes C 19,85 * - 

D 

Lat. Tintas e 

outros 
0,04 - - 

Outros Classe D 0,82 - - 

- Outros - 2 - 

Total  100 100 100 

Classificação 

segundo a 

Resolução 

CONAMA 307 

Material Maringá  Blumenau  Florianópolis 
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A 

Concreto e 

argamassas 
53,99 18,42 43,27 

Cerâmica 10,08 60,67 21,01 

Agregado Graúdo 

/ Miúdo 
19,04 - - 

Pedra / Rocha 0,28 0,82 0,02 

Solo e areia 8,37 5,25 2,42 

Telhas Cer./ Fibro 

Cimento 
0,24 0,49 - 

B 

Madeira 1,49 9,25 1,21 

Metais 4,58 0,2 0,01 

Papel/Papelão - - - 

Plástico - - - 

Vidro - - - 

C 

Gesso    

Outros Classes C    

D 

Lat. Tintas e 

outros 
- - - 

Outros Classe D * - 0,22 

- Outros 1,93 4,9 31,84 

Total  100 100 100 

 

PINTO (1986) realizou uma análise da composição do resíduo de construção 

proveniente de canteiros de obras da cidade de São Carlos/SP. Foram coletadas 33 

amostras de diferentes pontos e o resultado mostrou que cerca de 64% da 

composição do resíduo é de argamassas, 30% de componentes cerâmicos e o 

restante de outros materiais. 

ZORDAN (1997) também realizou estudo com agregados. Neste caso o estudo foi 

feito em Ribeirão Preto (SP), onde foi analisado qualitativamente o resíduo coletado 

em uma usina de reciclagem. Os resultados mostraram uma variabilidade de materiais 
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presentes na amostra, sendo 36% predominantemente argamassas, 21% de concreto 

e 21% de cerâmica, como pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Porcentagem média dos constituintes da amostra de resíduo analisada 

(ZORDAN,1997) 

Já LEITE (2001) analisou uma amostra de resíduo coletada em um aterro de inertes 

em Porto Alegre – RS, onde verificou a importante presença de rochas naturais (31%), 

material cerâmico (28%) e argamassa (28%) na constituição do resíduo conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Porcentagem média dos constituintes da amostra de resíduo analisada 

(LEITE,2001) 

VIEIRA e MOLIN (2004) realizaram um estudo com objetivo de analisar a composição 

gravimétrica de uma amostra resíduo da construção civil coletado na cidade de 

Maceió-AL. Os resultados mostraram que o resíduo possuía alto percentual de 
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material cerâmico em sua composição (48%), de resíduos de argamassa (28%) e 

concreto (19%), além de outros materiais em menores percentuais, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Porcentagem média dos constituintes da amostra de resíduo analisada 

(VIEIRA e MOLIN, 2004) 

Ao compararmos os resultados apresentados anteriormente, é possível observar que a 

composição do resíduo da construção civil varia em relação à região coletada e ao ano 

de estudo. Entretanto, os estudos mostram que há um alto potencial de reutilização do 

entulho, e com isso o melhor destino deste material seria a reciclagem, gerando 

agregados que poderiam ser usados na produção de concretos e argamassas. O 

maior limitador do reuso seria a heterogeneidade do material, que por sua vez, pode 

apresentar altos teores de materiais cerâmicos e finos.  

2.1.4. Propriedades das argamassas com agregados reciclados 

Para emprego como agregado reciclado, o RCD apresenta grande variedade de 

constituição e também de outras propriedades importantes, como massa específica e 

absorção de água, dificultando seu desenvolvimento e aplicação (ÂNGULO, 2000 

apud ARMAS, 2011). 

Existem certas propriedades que devem ser analisadas para que se obtenha uma 

argamassa de qualidade, para isso é necessário realizar minuciosamente ensaios para 

avaliá-la e assim elaborar um estudo comparativo em relação às argamassas 

convencionais (SILVA, 2004). 

MIRANDA (2000) realizou uma análise das propriedades de argamassas produzidas 

com agregados reciclados de resíduos de construção. Os ensaios laboratoriais foram 

realizados com o objetivo de identificar os fatores que poderiam influenciar na 

fissuração das argamassas para assim avaliar o desempenho quanto à fissuração, 
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absorção de água por capilaridade e resistência a aderência à tração. Os resultados 

obtidos mostraram que estes agregados podem ser utilizados para a produção de 

revestimentos em argamassa cimento Portland, obtendo-se um bom acabamento 

superficial, resistência de aderência à tração e baixos níveis de fissuração, 

controlando, porém, o teor de finos, para se evitar o refinamento dos poros. 

ALVES (2002) realizou um estudo com objetivo de investigar a viabilidade da utilização 

de agregados miúdos reciclados de argamassa em argamassas de cimento Portland 

para usos tradicionais como revestimento, assentamento e argamassa típica de 

concreto com resistência normal. Os agregados reciclados foram produzidos em 

laboratório, além de serem testados dois teores de substituição do agregado natural 

pelo agregado reciclado, por traço, ensaiados à compressão e à tração. Os resultados 

mostraram que é possível a produção de argamassas de cimento Portland a partir de 

agregados miúdos reciclados de argamassa para os traços sem exigência estrutural 

como os utilizados como revestimento e assentamento. 

De acordo com PEDROZO (2008), a fração fina de RCD influencia nos 

comportamentos no estado fresco dos concretos e argamassas, reduzindo sua 

trabalhabilidade, alterando a cinética de hidratação dos concretos e melhorando no 

controle da retração plástica. No estado endurecido, não foi evidenciado uma melhoria 

importante na resistência dos concretos e argamassas com o processo de calcinação 

das partículas finas. 

Segundo SILVA (2004), a resistência mecânica é a propriedade que determina a 

capacidade da argamassa de resistir à tensões, tais como: tração, compressão e 

cisalhamento. A aderência, por sua vez, é uma propriedade que não depende somente 

da argamassa, mas também da alvenaria onde será aplicada. Trabalhabilidade, 

propriedade que mede a facilidade com que a argamassa se distribui quando aplicada 

mantendo a plasticidade e retenção de água, está relacionada à capacidade da 

argamassa se manter consistente não perdendo água para o substrato onde foi 

assentada. 

2.2. Análise Morfológica de Partículas 

LIMA et al. (2014) realizou uma caracterização morfológica de partículas de areia 

através de microscopia eletrônica de varredura. As amostras foram separadas por 

séries de peneiras em frações entre 1000 e 500 μm. As amostras foram moldadas com 

resina epóxi à frio e posteriormente lixadas e polidas em uma abordagem metalógrafa 

convencional. Os resultados mostraram que a amostra de areia natural apresentou 

partículas com forma mais arredondada (M-círculo ~0,75), comprovando a maior 
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esfericidade do agregado natural em comparação com os reciclados. Os resultados 

mostraram que os agregados reciclados são um pouco mais alongados do que a 

amostra de agregados naturais. Também foi realizada uma avaliação qualitativa da 

superfície das partículas por microscopia estereoscópica, cujas imagens obtidas 

mostraram que a textura superficial dos agregados reciclados é mais rugosa, conforme 

Figura 4. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4 – Textura Superficial de partículas dos agregados: a) naturais; b) artificiais 

(LIMA et al., 2014) 

GOMES et al. (2011) propôs uma metodologia semelhante à de LIMA et al. (2014). 

Realizaram-se testes para comparar partículas de areia natural e artificial. Os 

agregados artificiais eram compostos por resíduos de construção e demolição 

provenientes de argamassas, cerâmicos e concretos. As partículas foram 

segmentadas e um método de separação morfológica foi empregue para separar 

partículas que se tocam. Em seguida, parâmetros como forma e textura foram 

medidos. As amostras de areia natural apresentaram forma ligeiramente mais 

arredondada. As texturas das areias natural e artificiais se mostraram claramente 

diferentes. As imagens de partículas de areia artificiais mostraram um aglomerado de 

diferentes minerais, além de apresentarem mais poros que as partículas de areia 

natural, como pode ser observado na Figura 5. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura de partículas dos 

agregados: a) naturais; b) provenientes de argamassas; c) provenientes de 

cerâmicos; d) provenientes de concretos (GOMES et al., 2011) 

 

2.3. Reologia das Argamassas 

É sabido que as argamassas são aplicadas no estado fresco, com isso se torna 

essencial que sejam avaliadas as propriedades neste estado. 

Segundo LIMA et al. (2014), a presença de agregados reciclados causa uma 

diminuição do valor de tensão de cisalhamento e viscosidade plástica em comparação 

à mistura contendo agregado natural. Além disso, ele afirma que os agregados 

reciclados tendem a apresentar uma superfície mais angular e uma maior quantidade 

de finos, o que resulta em mudanças no comportamento das argamassas no estado 

fresco. 

De acordo com BAUER et al. (2007), o método do teste de palheta, cujo esquema é 

apresentado na Figura 6, é uma importante ferramenta no estudo das propriedades 

reológicas em argamassas aplicadas frescas. É possível definir as condições de 

aplicação deste material. Ele também afirma que existe uma dificuldade na 
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caracterização da trabalhabilidade das argamassas, uma vez que o mero 

conhecimento da consistência é insuficiente para definir se um determinado tipo de 

argamassa é trabalhável ou não. Para ele, este método está se mostrando uma forma 

simples, mas efetiva para medir as propriedades de fluidos não-newtonianos, ou 

seja,  fluidos cuja tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional a taxa 

deformação podendo não ter uma viscosidade bem definida.. A determinação dos 

parâmetros reológicos não é uma tarefa simples, especialmente quando se trata de 

suspensões concentradas, como o caso de concretos e argamassas. Uma avaliação 

isolada de ambos os parâmetros (consistência e/ou tensão de escoamento) é ainda 

inadequada para definir trabalhabilidade, uma vez que apenas um parâmetro reológico 

está sendo avaliado (tensão de escoamento) sendo necessário ainda estudar a 

viscosidade. 

 

 

 

 

(a) (b) 

 
Figura 6 – a) Esquema do Teste de Palheta; b) Equipamento utilizado no método 

(BAUER et al., 2007) 

  

 

LIMA et al. (2014) realizou um estudo reológico através do uso de um viscosímetro 

rotativo Brookfield DV III Ultra e uma palheta em formato de disco, conforme 

apresentado na Figura 7. O principal objetivo do estudo foi obter relação torque-

rotação e calcular a tensão de cisalhamento e viscosidade plástica. Os resultados 

indicaram que a presença de agregado reciclado causou uma diminuição tanto de 

tensão de cisalhamento quanto viscosidade plástica em relação à argamassa 

contendo apenas agregado natural, além disso, observou-se que as argamassas 

naturais e recicladas possuem um comportamento anti-tixotrópico (agitação ao longo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_de_cisalhamento
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxa_deforma%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxa_deforma%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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do tempo provoca a solidificação) após 30 minutos do início da hidratação do cimento, 

como pode ser observado nas Figuras 8 e 9.  

 

Figura 7 – Reômetro Brookfield DV III Ultra e palheta em formato de disco (LIMA 

et al., 2014) 

 

 

 

Figura 8 – Variação do Torque com o tempo a uma velocidade constante (LIMA et 

al., 2014) 
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Figura 9 – Variação dos Parâmetros Reológicos com o tempo (LIMA et al., 2014)  

 

A diminuição dos valores de viscosidade e tensão de cisalhamento pode ser atribuída 

ao alto valor do fator água-cimento das misturas, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Influência do Fator água-cimento nos parâmetros reológicos após 30 

minutos (LIMA et al., 2014) 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Inicialmente, os materiais que seriam usados na produção das argamassas foram 

definidos. Após a escolha, desenvolveu-se um programa experimental para atingir os 

objetivos estabelecidos no estudo em questão. A Figura 11 apresenta o programa 

experimental adotado no presente trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Programa Experimental. 
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Após o beneficiamento dos agregados e a obtenção dos demais materiais, realizaram-

se ensaios de caracterização dos agregados naturais e reciclados com o objetivo de 

obter suas propriedades físicas, químicas e morfológicas. São eles: composição 

química, granulometria, massa específica, absorção, caracterização morfológica por 

processamento de imagens. 

Então, foram definidas as dosagens das misturas a serem produzidas, sendo três 

misturas de referência, ou seja, sem nenhum tipo de substituição de agregados em 

três diferentes classes de resistência, entre 45-50 MPa, 20-25 MPa e 5-10 MPa. Além 

disso, adotou-se também, como parâmetro inicial de trabalhabilidade para todas as 

classes, uma consistência padrão em torno de 25±1 cm. As classes foram 

denominadas, respectivamente, como rica, mediana e pobre. Em cada uma das 

classes foram empregados três diferentes teores de substituição (em volume) de 

agregados naturais por reciclados (15, 25 e 50%). Tais teores foram escolhidos em um 

trabalho previamente realizado com o mesmo material no Laboratório de Estruturas e 

Materiais Professor Lobo Carneiro.  A composição, em kg/m³, é apresentada na 

Tabela 11. 

Tabela 11: Proporções das misturas em kg/m³ 

Traço Misturas 

Materiais (kg/m³) 

Cimento 
Agregado 

Natural 

Agregado 

Reciclado 
Água 

1:1,53:0,45 

M1 750,00 1150,00 0,00 337,50 

M1-15% 750,00 977,97 158,12 337,50 

M1-25% 750,00 862,92 263,52 337,50 

M1-50% 750,00 575,28 527,05 337,50 

1:3,5:0,68 

M2 433,00 1515,50 0,00 294,44 

M2-15% 433,00 1288,84 208,37 294,44 

M2-25% 433,00 1137,21 347,29 294,44 

M2-50% 433,00 758,14 694,58 294,44 

1:6,0:1,05 

M3 276,50 1659,00 0,00 290,33 

M3-15% 276,50 1409,10 227,82 290,33 

M3-25% 276,50 1244,25 379,98 290,33 
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M3-50% 276,50 829,50 759,96 290,33 

 

Após a produção das argamassas, avaliaram-se as propriedades no estado fresco 

através da mesa de espalhamento e reologia.  

Após a moldagem dos corpos de prova, avaliaram-se as propriedades mecânicas e 

físicas. As propriedades mecânicas foram obtidas através de ensaios de resistência à 

compressão axial e tração por compressão diametral aos 7 e 28 dias. As propriedades 

físicas foram obtidas por ensaios de absorção por imersão e absorção por 

capilaridade.  

3.2 Caracterização das Matérias Primas 

A água utilizada na produção das argamassas foi oriunda do sistema de 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. A água é deionizada, com o pH medindo 

aproximadamente 7,0.  

Utilizou-se cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV-ARI). Para determinar a 

composição química do cimento Portland, foi utilizada a análise por espectrometria de 

fluorescência de raios X, em equipamento Shimadzu, modelo EDX-720. Os ensaios 

foram realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da 

COPPE/UFRJ e os resultados estão apresentados na Tabela 12. 

Realizou-se também o ensaio de perda ao fogo do material seguindo o procedimento 

descrito na NBR NM 18/2012. O ensaio consiste em introduzir uma amostra em forno 

tipo mufla à temperatura de 950ºC ± 50ºC, por 15 minutos, com taxa de aquecimento 

de 10ºC/min. O valor de perda ao fogo foi obtido através de média aritmética de três 

medições. 

Tabela 12: Composição química do cimento CPV-ARI determinada por fluorescência 

de raio X. 

Determinações Resultados em % 
Limites Especificados em % 

(NBR 5733/91) 

Perda ao Fogo (PF) 3,84 4,5 

Óxido de Cálcio (CaO) 67,76 - 

Anidrido Silícico (SiO2) 15,56 - 

Óxido Férrico (Fe2O3) 4,83 - 

Óxido de Alumínio (Al2O3) 4,43 - 
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Anidrido Sulfúrico (SO3) 3,08 3,5 

Dióxido de Estanho (SnO2) 1,64 - 

Óxido de Magnésio (MgO) 1,31 6,5 

Óxido de Potásseo (K2O) 0,67 - 

Óxido de Estrôncio (SrO) 0,29 - 

Dióxido de Titânio (TiO2) 0,24 - 

Óxido de Magnésio ( MnO) 0,99 - 

Óxido de Prata (Ag2O) 0,07 - 

Óxido de Zinco (Zno) 0,06 - 

 

Areia quartzosa proveniente do Leito do Rio Guandu (ilustrado na Figura 12), situado 

no Estado do Rio de Janeiro, foi utilizada como agregado na confecção das 

argamassas. A escolha desta areia se deu pela disponibilidade da mesma no 

laboratório onde a pesquisa foi realizada, além do fato da mesma já ter sido utilizada 

em pesquisas anteriores, o que propiciaria futuras comparações. 

 

Figura 12 – Rio Guandu no Estado do Rio de Janeiro. Fonte: 

http://www.portalguaratiba.com.br/2010/noticias/300905_rio_guandu_e_o_abastecime

nto_do_rio_de_janeiro.html 

A demolição parcial do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho originou uma 

grande quantidade de resíduos sólidos conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14. A fim 

de reutilizá-los como agregado em argamassas de cimento Portland, o beneficiamento 

do material foi realizado de acordo com as seguintes etapas: Primeiramente realizou-

se uma separação visual por cores, onde resíduos de cor cinza são considerados 

como provenientes de concretos ou argamassas, e resíduos de cor vermelha 

provenientes de materiais cerâmicos em geral (alvenarias de tijolo, telhas, 
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revestimentos, etc.). O presente projeto de pesquisa foca apenas na fração cinza, 

conforme apresentado na Figura 15. 

 

Figura 13 – Implosão da ala sul do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ). Fonte: 

http://farm6.static.flickr.com/5088/5274130177_42140e45a0_z.jpg, 2010. 

 

 

Figura 14 – Resíduos provenientes da implosão do hospital universitário Clementino 

Fraga Filho. Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/escombros-de-predio-implodido-no-

hospital-da-ufrj-ainda-nao-foram-recolhidos-na-ilha-do-fundao-2801119, 2011. 
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Figura 15 – Fração cinza (oriundas de materiais cimentícios) dos resíduos de 

demolição do HUCFF/UFRJ. 

A etapa seguinte foi a homogeneização do material através de pilhas. Este processo 

consiste em distribuir o material em camadas homogêneas sobre a extensão de uma 

lona plástica. Em seguida, a pilha, a partir do meio, foi subdividida em várias seções, 

denominadas células, caracterizada por tamanhos homogêneos de partículas. 

Após homogeneização, o resíduo retirado da pilha foi submetido à um processo de 

moagem com auxílio de um britador de mandíbulas móvel, conhecido como Queixada 

200 (Figura 16). O britador é alimentado manualmente e tritura os resíduos, 

separando-os em duas frações de agregados: graúdo e miúdo. A fração utilizada neste 

trabalho foi de agregados miúdos.  

 

Figura 16 – Britador Queixada 200 marca Vegedry 

Após esta etapa, homogeneizou-se novamente o material através do procedimento de 

pilha (Figura 17).  Este processo consiste em espalhar o material em camadas sobre 

uma lona plástica. Em seguida, a pilha, a partir do meio, foi subdividida em várias 

seções, denominadas células, caracterizada por tamanhos homogêneos de partículas.  
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Figura 17 – Pilha de Homogeneização do agregado miúdo após britagem.  

Ambos os agregados, natural e reciclado, foram secos em estufa à 100 ± 5°C até 

obterem constância de massa. Os agregados foram peneirados à seco, conforme 

Figura 18, a fim de que fossem utilizados apenas os grãos que passam pela peneira 

com abertura de malha de 4,75 mm e fiquem retidos na peneira com abertura de 

malha de 150 µm, configurando-os como agregados miúdos, segundo ABNT NBR NM 

248. 

 

Figura 18 – Peneiramento à seco do material britado. 

O ensaio de Composição Química dos resíduos foi realizado no Laboratório 

Multiusuário de Caracterização Tecnológica (LMCT) do Centro de Tecnologia Mineral 

(CETEM) sob supervisão de Thais de Lima Alves Pinheiro Fernandes. Inicialmente, foi 
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necessário moer o material a fim de alcançar a granulometria de 50 a 70µm imposta 

para o funcionamento do equipamento.  Para isso, foi utilizado o Moinho de 

Movimentos Rotatórios da marca Retsch RS200, apresentado na Figura 19, seguindo 

o procedimento: 

Primeira Moagem: 1 minuto com velocidade de 700 rpm 

Segunda Moagem: 2 minutos com velocidade de 900 rpm 

Terceira Moagem: 2 minutos com velocidade de 1100 rpm 

 

 

Figura 19 – Moinho de movimentos rotatórios, Retsch RS200. 

 

Os teores foram determinados por análise semiquantitativa (standardless) em 

espectrômetro por fluorescência de Raios-X (WDS), modelo AXIOS (Panalytical). A 

perda por carbonatação foi feita em forno mufla. As amostras foram submetidas à 

temperatura de 1000ºC por 24hs e após resfriamento foram pesadas para verificar a 

perda por calcinação. Os resultados, em porcentagem, encontram-se na Tabela 13. 

Observa-se a elevada porcentagem de Dióxido de Silício ( 𝑆𝑖𝑂2) o que evidencia a 

presença significativa de partículas finas na composição do material. 
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Tabela 13: Composição química dos agregados determinada por fluorescência de  

Raios-X 

Determinação RCD do Hospital Universitário 

𝑁𝑎2𝑂 1,2 

𝑀𝑔𝑂 1,1 

𝐴𝑙2𝑂3 7,8 

𝑆𝑖𝑂2 66,2 

𝑃2𝑂5 0,21 

𝑆𝑂3 0,58 

𝐾2𝑂 1,5 

𝐶𝑎𝑂 11,1 

𝑇𝑖𝑂2 0,22 

𝐹𝑒2𝑂3 1,7 

Perda ao Fogo 8,3 

 

A distribuição de tamanho das partículas dos agregados foi determinada por 

peneiramento mecânico à seco (Figura 20). Os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM) do PEMM/COPPE/UFRJ, de acordo NBR 

7217/1987. Adotou-se um conjunto de peneiras com abertura entre 0,15 e 6,3 mm 

acopladas a um agitador mecânico. O resultado final é a média de três amostras de 

0,5 kg homogeneizadas e quarteadas, que foram previamente secas em estufa à 40º 

C ± 5°C por 24 horas. 
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Figura 20 – Peneirador Mecânico 

A partir da curva granulométrica foram determinados os valores 𝐷50, 𝐷80 e 𝐷90, ou 

seja, os tamanhos de partículas que correspondem à valores abaixo dos quais se 

encontram 10, 50, 80 e 90% da massa do material, respectivamente.  

Outros parâmetros discutidos foram o módulo de finura, a dimensão máxima 

característica e o coeficiente de não uniformidade (Cnu). Segundo a Norma NBR NM 

248, a dimensão máxima característica é o diâmetro no qual o agregado apresenta 

uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. 

De acordo com a mesma norma, o módulo de finura é representado pela soma das 

porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da série 

normal, dividida por 100.  

Já o coeficiente de não uniformidade é dado pela equação: CNU= D60/D10, onde D60 

representa diâmetro abaixo do qual se situam 60% em peso das partículas e D10 o 

diâmetro abaixo do qual se situam 10% das mesmas. Sabe-se que quanto maior o 

módulo de finura, mais grosso é o agregado e quanto maior o CNU, maior é a faixa de 

grãos presentes e melhor graduado é o agregado. 

A distribuição granulométrica dos agregados natural e reciclado é comparada na 

Figura 21 e na tabela 14.  
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Figura 21: Curvas granulométricas médias dos agregados. 

 

Tabela 14: Parâmetros granulométricos dos agregados. 

Propriedades Agregado Natural Agregado Reciclado Unidade 

Módulo de Finura 2,13 2,38 - 

𝜙𝑚á𝑥 4,80 4,80 mm 

CNU 4,00 8,00 - 

𝐷10 0,150 0,106 mm 

𝐷50 0,425 0,600 mm 

𝐷80 1,180 1,700 mm 

𝐷90 1,700 2,360 mm 

 

Comparando as curvas médias dos agregados naturais e reciclados, observa-se que 

até aproximadamente 0,3 mm o agregado reciclado apresenta grãos mais finos que o 

agregado natural, entretanto após este tamanho o agregado reciclado passa a 

apresentar grãos mais grossos. Com relação ao módulo de finura, observa-se que os 

valores referentes a ambos os tipos de agregados são próximos, embora o valor do 

agregado reciclado seja um pouco maior que o do natural, o que se conclui que aquele 
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é mais grosso que este, resultado coerente com as curvas granulométricas 

apresentadas. 

Ao observarmos as dimensões máximas características de ambos os agregados, nos 

deparamos com os mesmos resultados, uma vez que foi realizado processo de 

peneiramento onde o diâmetro máximo o agregado foi limitado a este valor, 

característica esta positiva, uma vez que representaria menos uma influência para os 

ensaios a serem realizados posteriormente. 

O coeficiente de não uniformidade, por sua vez, apresenta um valor superior para o 

agregado reciclado do que para o natural, mostrando que o reciclado é mais bem 

graduado que o natural, resultado este coerente com as curvas granulométricas 

apresentadas.  

A massa específica dos materiais foi obtida com o auxílio de um picnômetro à gás 

hélio (He), modelo AccuPyc 1340 da Micromeritics (Figura 22), no Laboratório de 

Estruturas e Materiais da COPPE/UFRJ. O método de avaliação consiste em 

determinar o volume de massa da amostra através da variação da pressão do gás em 

certo volume calibrado. 

 

Figura 22 – Picnômetro à gás hélio (He), modelo AccuPyc 1340.  

Na Tabela 15 estão apresentados os resultados do ensaio de massa específica dos 

materiais. 
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Tabela 15: Massa específica dos materiais 

Material Massa específica (g/cm³) 

Cimento CPV-ARI 3,16 

Agregado natural 2,67 

Agregado reciclado 2,45 

 
 
Ao observarmos os resultados obtidos para os agregados, percebe-se que o agregado 

reciclado apresenta massa específica um pouco inferior em relação ao agregado 

natural. Com isso, é esperado que a massa específica das argamassas que possuam 

agregado reciclado tenda a apresentar valores inferiores aos valores da argamassa 

convencional, ou seja, a que apresenta apenas agregados naturais.  

Espera-se que ocorra uma diminuição gradual da massa específica da argamassa 

reciclada à medida que o teor de substituição do agregado natural pelo agregado 

reciclado aumenta. Da mesma forma, o teor de ar aumenta com o teor de substituição, 

contribuindo, assim, para diminuição da massa específica (KIKUCHI et al., 1993). 

A absorção total de água dos agregados foi determinada segundo os procedimentos 

da NBR NM 30/2001. O ensaio consiste em imergir por 24 horas três amostras de 1 kg 

do material, previamente secas em estufa a 105 ± 5°C, em água. 

Após o período, a amostra foi espalhada em uma superfície plana e com o auxílio de 

uma fonte constante de ar, foram secas superficialmente. A amostra foi então 

colocada no tronco de cone e com um soquete metálico aplicou-se 25 golpes à fim de 

uniformizar o material dentro cone. Enquanto existia umidade superficial, o molde era 

retirado e a areia se mantinha no formato do tronco, conforme Figura 23(a). Quando a 

areia desmoronou, o agregado atingiu a condição de saturado superfície seca, 

conforme Figura 23(b).  
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(a) (b) 

Figura 23 - Ensaio de Massa Específica; a) Agregado com umidade superficial, b) 

Agregado saturado superfície seca. 

 

O cálculo da absorção total se dá pela seguinte equação: 

𝐴 =
𝑚𝑠 − 𝑚

𝑚
× 100 

Onde: 

𝑚𝑠 → Massa do material saturado com superfície seca, em gramas. 

𝑚 → Massa do material seco em estufa, em gramas. 

𝐴 → Absorção do material, em porcentagem. 

 

Os resultados do ensaio de absorção em água por 24h dos agregados estão 

apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16: Absorção dos agregados 

Material Absorção/24h [%] 

Agregado natural 1,40 

Agregado reciclado 7,60 

 

Observa-se que o valor da absorção do agregado reciclado é cerca de 

aproximadamente cinco vezes maior que a absorção do agregado, característica esta 

que tende a afetar a propriedade das argamassas recicladas. 

A caracterização morfológica das partículas de agregados miúdos foi realizada a partir 

do processamento de imagens obtidas com o auxílio do aparelho Aggregate Imaging 

System 2 (AIMS 2), apresentado na Figura 24(a), do Laboratório de Geotecnia da 

COPPE/UFRJ sob supervisão de Caroline Dias. Durante o procedimento de análise as 

amostras foram divididas em séries de peneiras entre 0,075 e 4,75mm, respeitando-se 

um número mínimo de partículas sugerido para cada análise, conforme descrito na 

Tabela 17. As partículas de agregados foram posicionadas nas ranhuras de bandejas 

circulares, como ilustrado na Figura 24(b).  

  

(a) (b) 

Figura 24 - Análise Morfológica das Partículas: a) Aparelho AIMS 2 com computador 

acoplado (Fonte: https://www.fhwa.dot.gov/hfl/partnerships/aims2/phase1/); b) 

Partículas posicionadas na ranhura da mesa. 
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Tabela 17: Número de Partículas para o ensaio AIMS 2 

Tamanho 
Número de Partículas 

Sugerido 

Número de Partículas 

Analisadas 

Naturais Recicladas 

2,36 mm (#8) 150 303 281 

1,18 mm (#16) 150 301 263 

0,60 mm (#30) 150 301 300 

0,30 mm (#50) 150 302 300 

0,15 mm (#100) 150 304 308 

0,075 mm (#200) 150 330 303 

 

Após o alinhamento das partículas, uma câmera de alta resolução captura imagens 

dos agregados. Partículas em contato foram desconsideradas a partir de um algoritmo 

implementado no sistema para evitar que estas fossem interpretadas como uma única 

partícula de propriedades diferentes, de acordo com PAZOS (2015). 

Dois fatores de forma foram medidos: índice de angularidade e forma 2D. O índice de 

angularidade mede as variações geométricas nas bordas das partículas a partir de 

imagens bidimensionais, abrange um intervalo de 0 a 10000, onde 0 corresponde a 

um círculo. Já o parâmetro Forma 2D quantifica a forma relativa dos agregados 

miúdos a partir de imagens bidimensionais das partículas. Para este parâmetro, um 

círculo perfeito tem valor igual a 0, em uma escala relativa que vai de 0 a 20, de 

acordo com PAZOS (2015). 

Nas figuras 25(a) e 25(b) são apresentadas imagens dos agregados naturais e 

reciclados, respectivamente. A Tabela 18 apresenta os resultados da análise de 

angularidade e forma 2D. Observou-se que o agregado reciclado apresenta um valor 

de Forma 2D praticamente igual ao das partículas do agregado natural. Além disso, os 

resultados apresentados indicam que o agregado reciclado apresenta valor de 

angularidade similar ao do agregado natural (diferença de cerca de 5%).  

Como podem ser observados na Tabela 18, ao contrário dos resultados apresentados 

na revisão bibliográfica, os valores obtidos nesta análise não apresentaram diferença 

significativa. Supõe-se que isto ocorreu em virtude das imagens serem escaneadas, 

impossibilitando uma análise tridimensional. 
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Tabela 18: Resultados para o ensaio AIMS 2 

Propriedade do AIMS 2 Agregados 

Número de Partículas Analisadas 

Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

Forma 2D 
Naturais 7,58 2,03 7,26 6,45 

Reciclados 7,48 2,10 7,23 6,13 

Angularidade 
Naturais 3222,90 1204,20 3240,60 0,00 

Reciclados 3394,00 1411,10 3296,60 0,00 

 

  

(a) (b) 

Figura 25 - Imagens scaneadas dos agregados natural (a) e reciclado (b) obtidas pelo 

AIMS 2. 

A textura superficial dos agregados foi avaliada, qualitativamente, utilizando-se 

imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da marca HITACHI modelo 

TM3000, apresentado na Figura 28. As analises foram realizadas no Laboratório de 

Estruturas e Materiais da COPPE/UFRJ.  
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Figura 26 – MEV da Marca HITACHI modelo TM3000 acoplado a um computador para 

aquisição de imagens. 

As imagens obtidas por Microscopia Eletrônica por Varredura estão apresentadas na 

Figura 27 a 29. 

Observa-se que o agregado reciclado apresenta uma superfície mais pulverulenta e 

rugosa que o agregado natural. 

 

  

(a) (b) 

Figura 27 - Imagens  obtidas por microscopia eletrônica de varredura com 

magnificação de 1000 vezes dos  agregados: a) natural e b) reciclado. 
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(a) (b) 

Figura 28 - Imagens  obtidas por microscopia eletrônica de varredura com 

magnificação de 400 vezes dos  agregados: a) natural e b) reciclado. 

  

(a) (b) 

Figura 29 - Imagens  obtidas por microscopia eletrônica de varredura com 

magnificação de 40 vezes dos  agregados: a) natural e b) reciclado. 

 

3.3. Produção, moldagem e cura das argamassas. 

As argamassas foram produzidas no Laboratório de Estruturas e Materiais da 

COPPE/UFRJ. O procedimento de moldagem e cura das argamassas é descrito a 

seguir:  

a) Moldes metálicos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura foram 

previamente untados com óleo para facilitar posterior desmoldagem e 

posicionados sobre a mesa vibratória.  
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b) O procedimento de mistura foi realizado em misturador planetário de 

capacidade máxima de 5 litros (Figura 30(a)). Em seguida, a argamassa fresca 

foi vertida nos moldes em duas camadas adensadas mecanicamente com 

auxílio da mesa vibratória (Figura 30(b) e (c)). 

c) Os corpos de prova, por sua vez, foram armazenados em um recipiente 

fechado, livre de intempéries, sendo devidamente cobertos por material não 

reativo e não absorvente, com a finalidade de evitar a perda de água para o 

ambiente.  

d) Após 24 horas, os corpos de prova foram retirados do recipiente e 

encaminhados para uma câmara úmida (Figura 30(d)) onde permaneceram até 

completar a idade para realização dos ensaios. 

 

  

(a) Misturador Planetário (b)  Mesa Vibratória 
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(c) Corpos de Prova Cilíndricos (d) Câmara Úmida 

Figura 30 – Produção, Moldagem e Cura das Argamassas.  

 

3.4. Métodos de caracterização das argamassas 

3.4.1.  Mesa de Espalhamento (flow table) 

A avaliação das propriedades das argamassas no estado fresco é de extrema 

importância, uma vez que as sua aplicação se dá nesta condição. A trabalhabilidade 

do material foi determinada com auxílio da mesa de espalhamento (flow table), 

apresentada na Figura 31.  

  

(a) (b) 

Figura 31 – (a) Mesa de Espalhamento (flow table); (b) mistura depois da retirada do 

tronco de cone. 

O procedimento consiste em inserir, em três camadas, a mistura em um tronco de 
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cone posicionado sobre a mesa de espalhamento (Fig. 31(a)). Com o auxílio de um 

soquete, aplicou-se 15, 10 e 5 golpes uniformemente distribuídos na primeira, 

segunda e terceira camada, respectivamente.  O excesso de material que 

extravasava do tronco após o adensamento foi retirado. O tronco, por sua vez, foi 

retirado e iniciou-se, então, a rotação da manivela presente na lateral da mesa de 

espalhamento (ver Fig. 31(a)), promovendo movimentos verticais de queda da mesa 

por 30 vezes durante 30 segundos. Por fim, o abatimento do tronco de cone da 

argamassa fornece a medida da consistência por espalhamento, determinada pela 

média dos valores do diâmetro em quatro direções. 

 

3.4.2.  Reômetro de palhetas (Vane spindle) 

A tensão de escoamento e viscosidade plástica das argamassas no estado fresco 

foram determinadas a partir de ensaios de reologia em um Reômetro de palhetas em 

cruz (ver Fig. 32(a) e (b)), usualmente denominado de Vane spindle (BAUER et al., 

2007).  

 

(a) (b) 

Figura 32 - Reômetro Brookfield modelo DV-III Ultra: (a) conjunto de palhetas em 

formato de cruz (Vane spindle); (b) Reômetro acoplado ao computador para aquisição 

dos dados. Imagens retiradas do trabalho de SIQUEIRA, 2014. 

 

O método consiste em inserir a palheta na mistura a ser testada e girá-la 

vagarosamente através de uma mola calibrada de acordo com a velocidade angular 

estipulada, conforme ilustrado na Figura 33. A resistência do fluido ao movimento era 

medida pela deflexão da mola, que por sua vez é medida com um transdutor rotativo. 

O início do escoamento é definido quando o torque atende seu máximo valor e 

consequentemente causa o cisalhamento do material na área ao redor da palheta.  
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Figura 33 - Representação esquemática do funcionamento do reômetro Brookfield. 

modelo DV-III Ultra (SIQUEIRA, 2014). 

 

A faixa de medição de viscosidade (em centipoise ou cP) é determinada em função da 

velocidade de rotação, do tamanho e da forma da palheta adotada, além do recipiente 

onde está a rodar e do torque de escala da mola calibrada.  

É importante salientar a existência de definições divergentes para o conceito de limite 

de escoamento, conforme apresentado na Figura 34. Nesta pesquisa a definição 

adotada foi a da máxima tensão para o limite de escoamento, por se tratar do conceito 

mais utilizado em pesquisas com materiais cimentícios (BAUER et al., 2007; MAHAUT 

et al., 2008; SOUZA, 2005).   

 

Figura 34 - Curva típica tensão de cisalhamento versus tempo (adaptado de BARNES 

e NGUYEN, 2001). 
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A utilização de reômetro desta natureza não é comum nas pesquisas em argamassas 

de cimento Portland. Entretanto, o equipamento já foi previamente empregado por 

BAUER et al. (2007), fornecendo resultados promissores para caracterização reológica 

do material. A seguir, descreve-se, brevemente, a metodologia adotada por Bauer que 

será igualmente utilizada neste projeto de pesquisa.  

Para a realização dos ensaios adotou-se uma velocidade angular de 0,1 rpm, uma vez 

que esta é a velocidade comumente utilizada nas demais pesquisas sobre reologia de 

materiais cimentíceos (BAUER et al., 2007). Em relação ao tamanho da palheta, o 

método proposto por BAUER et al. (2007), sugere que seu diâmetro seja no mínimo 

vinte vezes superior ao diâmetro máximo do agregado. Portanto, limitou-se a 

dimensão dos agregados à 1,2 mm com o objetivo de utilizar a palheta de maior 

diâmetro (V-72 = 43 mm), entretanto, durante o ensaio, o torque máximo ultrapassou 

100% (considerado o limite de confiança estipulado pelo fabricante). Optou-se então 

em diminuir, empiricamente, o tamanho dos agregados e, consequentemente, o da 

palheta até que fosse possível atender a faixa de valores de torque aceitáveis 

determinada pelo fabricante. Uma segunda tentativa foi realizada peneirando os 

agregados a faixas de diâmetros menores de 0,6 mm, entretanto, novamente sem 

sucesso. Apenas na terceira tentativa obteve-se êxito, ao limitar o diâmetro máximo 

dos agregados em 0,42mm, utilizando a palheta V-75 = 16 mm. Em particular, este 

ensaio foi realizado apenas nas argamassas da classe rica.  

É importante mencionar que o torque máximo gerado pela resistência da mistura a 

rotação da palheta esteja entre 10 e 100%, conforme determinado pelo fabricante do 

equipamento (BROOKFIELD, 2012). Quanto maior o número da palheta, menores são 

o diâmetro e o comprimento da palheta e, consequentemente, a área cisalhada. Como 

o torque obtido é uma medida da resistência da mistura ao cisalhamento, quanto maior 

for essa área ou quanto mais viscosa for à mistura, maior será a resistência ao fluxo, 

gerando torque mais elevado. Assim, para misturas mais viscosas, deve-se utilizar 

palhetas com menor área para que o torque máximo não ultrapasse o limite superior 

de 100% e, para as misturas mais fluidas, devem-se utilizar as palhetas de forma que 

a área seja suficiente para gerar um torque que não fique abaixo do limite inferior de 

10% (SIQUEIRA, 2014). 

O procedimento utilizado para o ensaio de reologia é detalhado a seguir: 

1) Após preparo de 600 ml de mistura em misturador Planetário (Figura 35(a)), a 

mesma foi vertida em um Becker de 600 ml (Figura 35(b)) e, a cada 200 ml foram 
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dadas 20 batidas para uniformizar a superfície da mistura com o auxílio de um soquete 

(Figura 35(c)); 

2) Preenchido o bécker, o mesmo foi posicionado na base de aço e a palheta foi 

atarraxada ao equipamento; 

3) A palheta foi afundada até que o nível da amostra coincidisse com a marca superior 

indicada na palheta e, por fim, iniciou-se o ensaio. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 35 – Equipamentos usados no ensaio de reologia: a) Misturador Planetário de 

bancada Hobart; b) Becker de 600 ml; c) Soquete metálico. 

 

Para o cálculo do limite de escoamento, assume-se que a superfície de cisalhamento 

criada pela palheta é um cilindro com diâmetro igual ao diâmetro da palheta e a tensão 

de cisalhamento esteja uniformemente distribuída em toda a superfície (NGUYEN et 

al., 1985). 

A taxa de cisalhamento foi calculada segundo a equação: 

 

𝛾 =  
2𝜔𝑅𝐶

2𝑅𝑏
2

𝑋2[𝑅𝑐
2 − 𝑅𝑏

2]
 

 

Onde: 

𝛾 é a taxa de deformação (s-1); 

𝑅𝑐 é o raio do bécker que contém a amostra (cm); 

𝑅𝑏 é o raio da palheta (cm); 

X é o raio em que a superfície de cisalhamento ocorre, para palheta em cruz, é igual a 

𝑅𝑏 (cm); 

𝜔 é a velocidade angular da palheta (rad/s); 
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A velocidade angular 𝜔 foi obtida pela seguinte equação: 

 

𝜔 =  
2𝜋

60
 Ω  

Onde: 

Ω é a velocidade da palheta em rpm. 

 

 

A Tensão de cisalhamento foi obtida pela seguinte equação: 

 

𝜏 =  
𝑇𝐾 𝑥 𝑌𝑀𝐶 𝑥 𝑇

10
 

Onde: 

τ é a tensão de cisalhamento (Pa); 

TK é a constante relacionada com o modelo do reômetro, igual a 8 para o modelo 

HBDV-III Ultra; 

YMC é a constante relacionada com as dimensões da palheta; 

T é o valor do torque medido pelo equipamento, em percentagem. 

 

As especificações em relação a cada palheta encontram-se na Tabela 19: 

Tabela 19: Especificações das Palhetas (Adaptado de BROOKFIELD, 2012) 

Número da Palheta  YMC 
Comprimento 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 

V-71 0,50 6,878 3,439 

V-72 2,00 4,333 2,167 

V-73 10,00 2,535 1,267 

V-74 100,00 1,176 0,589 

V-75 40,00 1,610 0,803 

 

Segundo BAUER et al.(2007), o teste de palheta tem sido provado como um simples, 

mas efetivo, modo de medir propriedades de fluidos não-newtonianos. O valor da 

tensão de escoamento obtido por este teste tende a coincidir em grande medida com a 

maioria dos métodos reológicos atualmente disponíveis. Ao mesmo tempo, é óbvio 

que a determinação de parâmetros reológicos não é uma tarefa simples, 

especialmente quando se trata de misturas concentradas, como é o caso de concretos 

e argamassas.  
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3.4.3.  Propriedades Mecânicas 

É sabido que, na engenharia, é essencial que os materiais apresentem resistência 

mecânica, com isso, se torna extremamente necessário a realização de ensaios 

visando aferir os efeitos dos diferentes teores de agregado reciclado nas propriedades 

mecânicas do material. No presente trabalho, o comportamento mecânico das 

misturas foi analisado mediante ensaios de compressão axial e tração por compressão 

diametral. Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas do Programa 

de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ. 

3.4.3.1 Ensaio de resistência à compressão axial 

O Ensaio de Resistência à Compressão Axial foi realizado aos 7 e 28 dias. A 

resistência à compressão das argamassas foi avaliada através da ruptura de corpos 

de prova cilíndricos (50 mm de diâmetro e 100 mm de altura) na prensa 

servocontroladora Shimadzu, modelo UH-F1000Kni, apresentada na Figura 36, 

segundo a norma NBR 5739 (1994). Para cada idade, foram ensaiados 5 corpos de 

prova de cada mistura e foi adotada a velocidade de carregamento de 0,1 mm/min. O 

comportamento tensão/deformação foi obtido mediante a utilização de transdutores 

elétricos para medição dos deslocamentos longitudinais, apresentado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Prensa servo-controlada Shimadzu UH-F1000kNI, em destaque, corpo de 

prova com transdutores elétricos. (CORDEIRO, 2006) 

 
Um dos parâmetros avaliado é o módulo de elasticidade, que consiste em uma medida 

relacionada a rigidez do material. Com isso, quanto maior o valor do módulo, maior é a 

tensão necessária para que o corpo seja submetido a uma mesma deformação. Além 

disso, vale salientar que o módulo de elasticidade depende da forma da curva de 

tensão versus deformação. Na Figura 37 encontra-se uma curva tensão versus 
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deformação genérica. Nesta curva, facilmente observa-se que inicialmente a curva se 

comporta como uma reta. 

 

Figura 37 - Curva tensão versus deformação genérica. 

 

Neste intervalo em que a curva se comporta como uma reta, observa-se que a tensão 

é proporcional à deformação. O módulo de elasticidade, por sua vez, é o coeficiente 

desta proporcionalidade.  

σ=Eε 

Onde:  

σ = tensão. 

ε = deformação. 

E = módulo de elasticidade. 

  

No trecho em que a curva se comporta de forma linear, pode-se utilizar a Lei de Hook 

e as deformações obtidas são elásticas, o que significa que as deformações são 

recuperáveis, ou seja, o corpo de prova tem capacidade a voltar ao seu formato 

original caso a tensão deixe de ser aplicada ao mesmo. Á medida que a curva sai do 

regime linear, o corpo de prova passa a ter deformações plásticas, o que significa que 

as deformações são permanentes e não recuperáveis, ou seja, o corpo de prova não 

tem capacidade de voltar ao seu formato inicial caso a tensão deixe de ser aplicada.  
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O módulo de elasticidade secante corresponde ao coeficiente angular (inclinação) da 

reta que representa o comportamento da curva tensão versus deformação no seu 

regime elástico. O cálculo do módulo de elasticidade foi realizado de acordo com a 

NBR 8522/2003, segundo a equação:  

𝐸 =  
σ1− σ2

ε1− ε2
, 

Onde: 

E: módulo de elasticidade secante; 

σ1: tensão correspondente à deformação de 5x10-5; 

σ2: tensão correspondente à 30% da tensão máxima; 

ε1: deformação de 5x10-5; 

ε2: deformação correspondente à tensão σ2. 

 

3.4.3.2 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

Sabe-se que a resistência à tração é uma propriedade mecânica essencial e está 

relacionada ao início da fissuração do material. Optou-se por realizar este ensaio em 

virtude da facilidade comparado ao ensaio de tração direta. Este ensaio foi proposto 

pelo Professor Brasileiro Fernando L. L. B. Carneiro em 1943 e por isso também é 

conhecido como “Ensaio Brasileiro”. 

Os ensaios de tração por compressão diametral foram realizados aos 7 e 28 dias em 

prensa Shimadzu com velocidade de 0,1 mm/min, segundo a NBR 7222/1994, 

apresentada na Figura 38. Para realizar os ensaios, para cada mistura, foram cortados 

corpos de prova de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura em três discos, totalizando 

15 discos para cada mistura de cada idade. Os discos foram posicionados com auxílio 

de mordentes de aço, conforme apresentado na Figura 39 e foi traçada uma linha na 

reta diametral para facilitar o posicionamento. 
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Figura 38 - Prensa Shimadzu com disco posicionado. (CALÇADO, 2015) 

 

 

 

Figura 39 - Disco, posicionado entre mordentes de aço, após ruptura.  

(CALÇADO, 2015) 

 

A resistência à tração por compressão diametral foi obtida pela seguinte fórmula: 

σ𝑡 =  
2 .𝐹𝑟

𝐷 .𝐿 .𝜋
, 
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Onde: 

σt: resistência à tração por compressão diametral; 

Fr: carga de ruptura; 

D: diâmetro do corpo-de-prova; 

r: distância do elemento ao prato superior da prensa; 

L: espessura do corpo-de-prova. 

3.4.4.     Propriedades Físicas 

Os ensaios realizados para aferir as propriedades físicas das misturas foram os 

ensaios de absorção total e absorção por capilaridade. Ambos os ensaios foram feitos 

no Laboratório de Estruturas e Materiais da COPPE/UFRJ. 

3.4.4.1. Absorção por Capilaridade 

Os corpos de prova, após cura em câmara úmida, foram retirados e encaminhados 

para secagem em estufa à temperatura de 40º C ± 2º, onde permaneceram até 

alcançar constância de massa. É sabido que pelas normas a temperatura de secagem 

recomendada é de 105°C, entretanto não foi utilizada esta temperatura com o objetivo 

de proteger a integridade dos produtos de hidratação do cimento. 

O ensaio de absorção de água por capilaridade, apresentado na Figura 40(a), foi feito 

em corpos de prova cilíndricos, conforme a norma NBR 9779/2012. Este ensaio tem 

como objetivo mensurar o acréscimo de massa de água em função do tempo. 

Buscando garantir com que o fluxo ocorra unidirecionalmente e que não houvesse 

perda de umidade, todas as amostras foram seladas em sua face curva, conforme 

Figura 40(b). 

 

 



54 
 

  

(a) (b) 

Figura 40 - Ensaio de Absorção por Capilaridade: a) Corpos de Prova posicionados no 

recipiente com água; b) Corpos de Prova com superfície lateral selada. 

 

A absorção passa a ser conhecida como absortividade, quando o fluxo de absorção 

ocorre unidirecionalmente. Esta propriedade se apresenta como adequada na análise 

da durabilidade dos materiais a base de cimento, uma vez que baixos valores de 

absortividade representam concretos de melhor qualidade (HO et al., 1986). 

A absortividade do material foi calculada em dois estágios. O primeiro deles apresenta 

um comportamento linear de ganho de massa de água em relação ao tempo (S1), 

ocorrendo nos poros capilares maiores. Já no segundo estágio, o comportamento 

apresentado é não linear, ocorrendo em poros menores, e conhecido como período de 

saturação. O ponto de mudança do estágio de absorção para o estágio de saturação é 

denominado de ponto de transição (Pt) (FONTES, 2008), apresentado na Figura 41. 

 
 

Figura 41 - Gráfico de acréscimo de massa. (FONTES, 2008) 
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Todos os corpos de prova previamente faceados e secos em estufa de 60 ± 5°C até 

atingirem a constância de massa. Depois de retirados da estufa, todos os corpos de 

prova foram armazenados em um dissecador e pesados. Em seguida, foram seladas 

as faces laterais dos corpos de prova. Após a preparação completa das amostras, as 

mesmas foram posicionadas em um recipiente transparente sobre um suporte. O 

recipiente foi preenchido com água até que o nível da mesma permanecesse 

constante em 5 ± 1 mm acima da face inferior do recipiente.  

A massa dos corpos de prova foi determinada de hora em hora nas primeiras 6 horas 

de ensaio, após 24, 48 e 72 horas contadas a partir da colocação dos mesmos na 

água. 

De acordo com a NBR 9779/2012, a absorção de água por capilaridade pode ser 

calculada por meio da razão entre o aumento de massa, obtido pela diferença entre a 

massa do corpo de prova saturado e a massa do corpo de prova seco em estufa, e a 

área da seção transversal da superfície do corpo de prova em contato com a água, 

segundo a equação abaixo. 

 

𝐴𝑐 =  
𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑆
 

 

Onde: 

𝑚𝑠𝑎𝑡 é a massa o corpo de prova que fica com uma de suas faces em contato com a 
água; 
 
𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎 é a massa do corpo de prova seco em estufa 
 
S é a área da seção transversal do corpo de prova 

 

3.4.4.2. Absorção por Imersão 

Para realizar o ensaio de absorção por imersão foram utilizados corpos de prova de 50 

mm de diâmetro e 100 mm de altura que, por sua vez, foram cortados em três discos, 

totalizando 15 corpos de prova por mistura. O ensaio foi realizado segundo a NBR 

9778/2005. 

O objetivo do ensaio é medir as seguintes propriedades: absorção de água, índice de 

vazios e massa específica da argamassa para todas as misturas. 

Após o corte, os corpos de prova foram secos em estufa até alcançarem constância de 

massa. As amostras, por sua vez, foram pesadas e imersas em água à temperatura de 

23º ± 2º C onde permanecem por 72 horas. Após o término da fase de saturação, as 
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amostras foram encaminhadas para um recipiente com água e submetido 

progressivamente até a ebulição, que por sua vez foi mantida durante 5 horas. Retira-

se o recipiente do fogo e deixa-se a água esfriar até alcançar a temperatura anterior 

de 23º ± 2º C, conforme apresentado na Figura 42. Após o resfriamento, é possível 

determinar a massa de cada disco como o auxílio de uma balança hidrostática, 

ilustrada na Figura 43. Após retirar a amostra da água e enxugá-la com um pano 

úmido, determina-se a sua massa saturada. Com tais massas, determina-se a 

absorção, o índice de vazios e a massa específica das argamassas. 

 

 

Figura 42 - Amostras em processo de resfriamento após ebulição. 

 

 

 

Figura 43 - Balança Hidrostática. 
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A determinação dos parâmetros de absorção (Ai), índice de vazios (Iv) e massa 

específica (𝛿) foram obtidos pelas seguintes equações: 

 

𝐴𝑖 =
𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
 𝑥 100 

 

𝐼𝑣 =  
𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑖
 𝑥 100 

 

𝛿 =
𝑚𝑠

𝑚𝑠 − 𝑚𝑖
  

 

Onde: 

𝑚𝑠𝑎𝑡 é massa do corpo de prova suturado em água; 

𝑚𝑠 é a massa do corpo de prova seco em estufa; 

𝑚𝑖 é a massa do corpo de prova saturado e imerso em água. 

 

4. RESULTADOS 

4.1.  Propriedades no estado fresco 

4.1.1.  Espalhamento (flow table) 

Os resultados de consistência por espalhamento para as misturas da classe rica, 

mediana e pobre encontram-se na Tabela 20. 
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Tabela 20: Valores de consistência por espalhamento  

Misturas Espalhamento [cm] 

M1 24,11 ± (1,03) 

M1-15 24,98 ± (0,44) 

M1-25 24,76 ± (0,90) 

M1-50 22,22 ± (0,69) 

M2 24,77 ± (0,93) 

M2-15 27,10 ± (0,96) 

M2-25 22,90 ± (1,90) 

M2-50 17,10 ± (0,53) 

M3 24,00 ± (0,50) 

M3-15 23,33 ± (0,58) 

M3-25 25,80 ± (0,26) 

M3-50 20,17 ± (0,29) 

 

Nas misturas da classe rica, observou-se que os valores de espalhamento são 

afetados apenas quando o teor de substituição é de 50%, proporcionando reduções no 

diâmetro de espalhamento da mistura de cerca de 8%. 

Durante a realização do ensaio, avaliou-se visualmente a aparência das misturas (ver 

Figura 44). Nota-se que não houve segregação em nenhuma das quatro misturas. 

Portanto, pode-se afirmar que as argamassas com agregado reciclado apresentaram 

resultados satisfatórios em relação ao aspecto visual do abatimento e espalhamento 

da mistura no estado fresco. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 44 - Espalhamento das Misturas da Classe Rica: (a) Referência; (b) M1-15%; 

(c) M1-25%; e (d) M1-50%. 

No caso da classe de argamassas de resistência mediana (M2), também ficou 

evidente a redução da trabalhabilidade da mistura com 50% de substituição de 

agregados naturais por reciclados. Os resultados médios de espalhamento foram, 

aproximadamente, 30% menores que a mistura de referência.  

Na Figura 45 encontram-se os espalhamentos das misturas da classe mediana. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 45 - Espalhamento das Misturas da Classe Mediana: a) Referência; b) M2-15%; 

c) M2-25%; d) M2-50% 

Observou-se que a trabalhabilidade da argamassa fresca foi prejudicada ao substituir 

50% de agregado natural por reciclado. Além disso, percebeu-se certa 

heterogeneidade na consistência final desta mistura. 

No caso das argamassas da classe pobre, o teor de 25% de substituição de agregado 

natural por reciclado foi suficiente para afetar o comportamento desta classe de 

argamassa. Neste caso, o espalhamento foi, em média, cerca de 8% maior. Já no 

caso da mistura com teor de substituição de 50%, o resultado médio de espalhamento 

foi 16% inferior à referência M3.  

Na Figura 46 encontram-se os espalhamentos das misturas da classe pobre. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 46 - Espalhamento das Misturas da Classe Pobre: a) Referência; b) M3-15%; c) 

M3-25%; d) M3-50% 

Pela Figura 46, é facilmente observado pela análise visual que a mistura com 50% de 

teor de substituição apresentou heterogeneidade e perda de trabalhabilidade, podendo 

afirmar que seria a única mistura com agregado reciclado que apresentou resultado 

insatisfatório no que tange à análise visual do espalhamento. 

 

4.1.2.   Reologia 

Os parâmetros reológicos das argamassas da classe rica estão apresentados na 

Tabela 21. 
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Tabela 21: Resultados experimentais do ensaio em reômetro de palhetas em cruz 

(vane spindle). 

Misturas 

Limite de 

Escoamento 

(kPa) 

Tempo de 

Ruptura (s) 

Torque Máximo 

(rpm) 

M1 1,02 ± 0,08 63 ± 4 31,82 ± 2,53 

M1-15 1,01 ± 0,08 63 ± 4 31,63 ± 2,60 

M1-25 1,24 ± 0,03 73 ± 6 38,57 ± 0,75 

M1-50 1,48 ± 0,08 95 ± 7 46,14 ± 2,38 

 

Pela análise estatística realizada, observa-se que apenas as argamassas com teor de 

25 e 50% de substituição geraram aumentos de limite de escoamento significativos. 

Essa diferença na reologia das misturas com maior teor de areia reciclada está 

associada a maior absorção de água dos agregados reciclados. Com a adição de 

maior volume de agregado reciclado, maior quantidade de água é absorvida pelos 

mesmos, deixando a mistura com menos “água livre”. Isto gera um aumento no atrito 

entre as partículas, proporcionando maior resistência ao movimento da mistura, 

aumentando o limite de escoamento. 

Em relação ao tempo de ruptura da estrutura, observou-se que este aumentou com o 

teor de agregado reciclado, conforme apresentado na Figura 47.  

 

Figura 47: Curvas Típicas de limite de escoamento por tempo das misturas da classe 

rica. 
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A Figura 48 apresenta uma comparação entre os resultados do ensaio de 

trabalhabilidade na mesa de espalhamento e de reologia. Ao compararmos os 

resultados, observa-se que a resposta obtida com o reômetro de palhetas em cruz foi 

mais eficaz na avaliação da influência da substituição do agregado natural pelo 

reciclado. Por exemplo, a resposta do ensaio de trabalhabilidade foi de que apenas o 

teor de 50% afetava o comportamento da mistura de classe rica. Entretanto, ao 

observar os resultados de limite de escoamento, ficou evidente que o teor de 25% de 

substituição também afetou o comportamento reológico da mistura. Enfim, apesar de 

não ser um ensaio clássico em misturas cimentícias, o reômetro de palhetas em cruz 

apresenta-se como uma alternativa eficaz na caracterização de argamassas com areia 

de Dmáx até 0,40 mm. 

É importante ressaltar que as argamassas, especificamente neste estudo, foram 

modificadas por limitações encontradas durante a campanha experimental de reologia 

(ver seção 3.4.1). Para melhor compreender as diferenças encontradas entre os dois 

diferentes métodos experimentais, estudos futuros são necessários.   

 

Figura 48: Comparação entre o espalhamento médio e o limite de escoamento das 

misturas da classe rica. 

 

4.2.  Propriedades mecânicas 

4.2.1.   Resistência à compressão uniaxial 

Nas Figuras 49 e 50 são apresentados os resultados de resistência à compressão aos 

7 e 28 dias, respectivamente. 
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Figura 49: Resistência à compressão aos 7 dias. 

Na classe rica, a resistência à compressão aos 7 dias aumentou cerca de 11% em 

todas as misturas com substituição de agregado natural em comparação à mistura de 

referência. Nas classes mediana e pobre, observa-se a mesma tendência para todas 

as misturas com agregados reciclados quando comparadas as suas respectivas 

misturas de referência. A mistura com teor de 25% de substituição de agregado 

natural por reciclado da classe pobre é a única exceção.  

Conforme esperado, a resistência à compressão evoluiu dos 7 aos 28 dias para todas 

as argamassas produzidas. Em relação as misturas da classe rica, o aumento foi de 

29, 13, 22 e 22% para M1, M1-15, M1-25 e M1-50, respectivamente. Na classe de 

argamassas de resistência mediana, o aumento foi de 7, 21, 18 e 19% para M2, M2-

15, M2-25 e M2-50, respectivamente. Por fim, na classe pobre, a resistência à 

compressão aumentou cerca de 30, 25, 30 e 20% nas misturas M3, M3-15, M3-25 e 

M3-50, respectivamente. 
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Figura 50: Resistência à compressão das argamassas aos 28 dias. 

 
Os resultados de deformação de ruptura (εu) e módulo de elasticidade (E) são 

descritos na Tabela 22, enquanto que curvas típicas de tensão-deformação das 

diferentes argamassas são apresentadas na Figura 51. 

Aos 28 dias, para a classe rica, nota-se que a resistência à compressão das 

argamassas foi mantida em torno de 50 Mpa para todas as misturas. Para a classe 

mediana, todas as misturas apresentaram aumento em torno de 25% de resistência à 

compressão em comparação com M2. Já para a classe pobre, apenas a mistura com 

50% de substituição apresentou aumento de 25% em comparação com M3. 

Os diferentes teores de substituição não geraram diferença significativa de módulo de 

elasticidade e deformação de ruptura quando comparados com as respectivas 

misturas de referência de cada classe.  
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Tabela 22: Valores de deformação de ruptura e módulo de elasticidade, com os 

respectivos valores de desvio-padrão entre parênteses. 

Classes Mistura 
εu [µe] 

28 dias 

E [Mpa] 

28 dias 

Argamassa 

rica 

1:1,53:0,45 

M1 2696,69 ± (292,75) 25,53 ± (2,15) 

M1-15 2690,66 ± (252,59) 28,38 ± (1,49) 

M1-25 2983,27 ± (218,10) 27,66 ± (2,64) 

M1-50 3048,22 ± (46,57) 25,60 ± (1,36) 

Argamassa 

Mediana 

1:3,5:0,68 

M2 1833,34 ± (193,74) 22,47 ± (0,35) 

M2-15 2418,08 ± (134,38) 24,52 ± (0,99) 

M2-25 2357,83 ± (216,61) 23,42 ± (2,40) 

M2-50 2288,86 ± (354,52) 21,42 ± (1,11) 

Argamassa 

Pobre 

1:6:1,05 

M3 2010,89 ± (237,90) 10,60 ± (1,80) 

M3-15 1927,07 ± (153,71) 10,83 ± (0,60) 

M3-25 1792,44 ± (161,01) 13,32 ± (2,21) 

M3-50 2007,83 ± (230,01) 13,96 ± (2,02) 

 

Por fim, atribui-se o aumento de resistência das argamassas com substituição de 

agregado natural nas classes mediana e pobre à presença de material fino (partículas 

≤ 150 μm, ver Fig. 21) na composição das areias recicladas. Dois processos - um 

físico e outro químico - podem ter ocorrido individualmente ou em conjunto: (i) o 

material fino em questão deve ter promovido um empacotamento da mistura de 

maneira mais eficiente. Isso se reflete, também nos resultados de absorção de água e 

índice de vazios, conforme será discutido na seção 4.3; (ii) é possível que estes finos 

sejam reativos quimicamente, caso haja cimento ainda não hidratado (GASTALDI et 

al., 2015, SCHOON et al., 2015), por exemplo. No entanto, estudos mais específico 

sobre a hidratação das argamassas são necessários para comprovar estas hipóteses. 

Ensaios de microscopia óptica, MEV, termogravimetria e calorimetria isotérmica 

podem contribuir com informações relevantes sobre os efeitos do material reciclado na 

microestrutura das argamassas. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 51: Curvas típicas tensão-deformação das argamassas com agregados naturais 

e reciclados para as classes rica (a), mediana (b) e pobre (c). 

 

4.2.2.  Resistência à tração por compressão diametral 

 

Os resultados de resistência à tração por compressão diametral (ft) para as diferentes 

classes de argamassas são discutidos com base nos gráficos da Figura 52 e nos 

dados experimentais apresentados na Tabela 23. 

Comparando diretamente os resultados de resistência à tração por compressão 

diametral aos 7 e 28 dias, observa-se basicamente que houve evolução da resistência 

com o tempo assim como observado nos resultados de resistência à compressão. 

Entretanto, conforme esperado neste caso, os ganhos de resistência não são muito 

expressivos (Neville, 2000; Metha & Monteiro, 2006). Além disso, pode-se afirmar, 
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estatisticamente de acordo com a ANOVA, que os valores médios de ft das 

argamassas ricas e medianas com agregados reciclados são semelhantes aos das 

misturas de referência. No caso das argamassas da classe pobre, observa-se que 

apenas o valor de ft da mistura com 50% de substituição de agregado natural por 

reciclado aumentou significativamente (23 %) em relação à referência M3. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 52 - Resistência à Tração aos 28 dias: a) Argamassa Rica; b) Argamassa 

Mediana; c) Argamassa Pobre.  

 

 

 

 



69 
 

Tabela 23: Valores de resistência à tração, com os respectivos valores de desvio-

padrão entre parênteses. 

Classes Mistura 
ft [Mpa] 

7 dias  

ft [Mpa] 

28 dias  

Argamassa 

Rica 

1:1,53:0,45 

M1 4,02 ± (0,37) 4,43 ± (0,39) 

M1-15 4,05 ± (0,43) 4,37 ± (0,42) 

M1-25 4,08 ± (0,46) 4,03 ± (0,36) 

M1-50 4,10 ± (0,56) 4,34 ± (0,36) 

Argamassa 

Mediana 

1:3,5:0,68 

M2 2,49 ± (0,22) 2,65 ± (0,24) 

M2-15 2,75 ± (0,28) 2,93 ± (0,23) 

M2-25 2,53 ± (0,20) 2,80 ± (0,25) 

M2-50 2,74 ± (0,39) 3,01 ± (0,50) 

Argamassa 

Pobre 

1:6:1,05 

M3 0,95 ± (0,06) 1,41 ± (0,12) 

M3-15 1,06 ± (0,10) 1,52 ± (0,08) 

M3-25 1,06 ± (0,15) 1,35 ± (0,07) 

M3-50 1,39 ± (0,22) 1,74 ± (0,16) 
 

 

4.3.  Propriedades Físicas  

4.3.1.   Absorção total 

Os valores das massas específicas, absorção e índice de vazios das diferentes 

misturas da classe rica e eles são apresentados nas Tabelas 24 e na Figura 53, 

respectivamente. 



70 
 

Tabela 24 – Propriedades físicas das misturas de argamassa rica. 

Misturas Absorção (%) 
Massa Específica 

(g/cm³) 

Índice de Vazios 

(%) 

M1 5,770 ± (0,239) 2,347 ± (0,012) 11,920 ± (0,478) 

M1-15 5,610 ± (0,154) 2,325 ± (0,011) 11,530 ± (0,312) 

M1-25 5,490 ± (0,248) 2,315 ± (0,004) 11,270 ± (0,461) 

M1-50 7,410 ± (0,304) 2,285 ± (0,012) 14,480 ± (0,556) 

 

 

Figura 53 – Valores de massa específica e absorção para a argamassa rica. 

Observa-se que a massa específica da argamassa se manteve praticamente 

constante para todas as misturas. Com isso, podemos considerar que a substituição 

de agregado natural por agregado reciclado não afetou a massa específica da 

argamassa. 

A absorção aumentou cerca de 21% apenas para a argamassa com teor de 50% de 

substituição, afetando negativamente a qualidade do material. Esta mudança no 

comportamento do material era esperada, já que com o aumento da quantidade de 

agregado reciclado, aumenta-se também a porosidade da argamassa e, 

consequentemente, sua absorção. 

Com isto, é possível concluir que até 25% de substituição o agregado reciclado não 

afeta de forma significativa o índice de vazios da argamassa e consequentemente seu 

poder de absorção, sendo a qualidade do material satisfatória quando comparada com 

o material produzido com agregado natural.  
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Os valores das massas específicas, absorção e índice de vazios das diferentes 

misturas da classe mediana e eles são apresentados nas Tabelas 25 e na Figura 54, 

respectivamente. 

Tabela 25 – Propriedades das misturas de argamassa mediana. 

Misturas Absorção (%) 
Massa Específica 

(g/cm³) 

Índice de Vazios 

(%) 

M2 9,013 ± (0,402) 2,354 ± (0,018) 17,499 ± (0,697) 

M2-15 8,553 ± (0,600) 2,318 ± (0,024) 16,539 ± (1,059) 

M2-25 9,147 ± (0,405) 2,319 ± (0,031) 17,495 ± (0,761) 

M2-50 9,483 ± (0,645) 2,340 ± (0,018) 18,168 ± (1,081) 

 

 

 

Figura 54 – Valores de massa específica e absorção para argamassa mediana. 

 

Observa-se que os valores encontrados para a massa específica e absorção das 

argamassas são praticamente constantes quando comparados com o valor de 

referência. Com isso, pode-se afirmar que os valores da massa específica da 

argamassa com substituição são compatíveis com os da argamassa sem substituição.  

Com isto, é possível concluir que todos os teores não afetaram de forma significativa o 

índice de vazios da argamassa e consequentemente seu poder de absorção, sendo a 

qualidade do material satisfatória quando comparada com o material produzido com 

agregado natural. 
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Os valores das massas específicas, absorção e índice de vazios das diferentes 

misturas da classe mediana e eles são apresentados nas Tabelas 26 e na Figura 55, 

respectivamente. 

Tabela 26 - Propriedades das misturas de argamassa pobre. 

Misturas Absorção (%) 
Massa Específica 

(g/cm³) 

Índice de Vazios 

(%) 

M1 13,95 ± (0,97) 2,52 ± (0,02) 25,99 ± (1,48) 

M1-15  13,99 ± (0,69) 2,46 ± (0,02) 25,60 ± (0,99) 

M1-25 14,57 ± (1,00) 2,47 ± (0,03) 26,48  ± (1,53) 

M1-50 15,51 ± (0,78) 2,50 ± (0,02) 27,97 ± (1,13) 

 

 

Figura 55 – Valores de massa específica e absorção para argamassa pobre. 

 

Observa-se que a os valores encontrados para a massa específica são praticamente 

constantes quando comparados com o valor da mistura de referência. Com isso, pode-

se afirmar que os valores da massa específica da argamassa com substituição são 

compatíveis com os da argamassa sem substituição.  

Com relação à absorção, apenas M3-50% apresentou um aumento de 11% em 

relação à mistura de referência M3. 

Para o índice de vazios, observa-se um aumento de cerca de 8% da porcentagem do 

índice de vazios para o teor de 50% de substituição, o que já era esperado dado o 
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aumento da porosidade que o agregado reciclado causa na argamassa. Além disso, o 

aumento da absorção analisado anteriormente indica um maior volume de vazios, 

permitindo assim, uma maior passagem de água. 

Com isto, é possível concluir que até o teor de 25% de substituição, o agregado 

reciclado não afeta de forma significativa o índice de vazios da argamassa e 

consequentemente seu poder de absorção, sendo a qualidade do material satisfatória 

quando comparada com o material produzido com agregado natural. 

4.3.2.   Absorção por capilaridade 

A Figura 56 apresenta a comparação entre os resultados de absorção por capilaridade 

das três misturas de referência das diferentes classes.  

Para analisar a absorção por capilaridade, deve-se dividir a análise em dois estágios: 

o primeiro refere-se ao trecho linear da curva que representa a absorção dos poros 

capilares maiores; já o segundo refere-se ao trecho não linear que, por sua vez, ocorre 

nos poros menores.  Conforme esperado, é possível observar que o traço influencia na 

absortividade, a argamassa rica tem uma absortividade menor do que as argamassas 

mediana e pobre, que apresentam maior porosidade. 

Espera-se, portanto, que o aumento do teor de substituição aumente a absortividade 

das misturas, uma vez que o agregado reciclado é mais poroso do que o agregado 

natural (ver Tabela 16). Logo, quando se substitui agregado natural por reciclado, a 

argamassa tende a ficar mais porosa (ver Seção 4.3.1) e, consequentemente, tende a 

absorver mais água.  

 

Figura 56 – Ganho Acumulativo de água em função da raiz quadrada do tempo das 

misturas de referência.  
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Na Tabela 27 encontram-se os resultados de absortividades e pontos de saturação 

das diferentes misturas da classe rica. Na Figura 57 estão apresentadas as curvas de 

ganho de massa (𝐴𝐶) em função da raiz quadrada do tempo (t1/2) para as diferentes 

misturas de argamassa rica. Observa-se que, para o estágio 1, há um aumento 

progressivo de absortividade com o acréscimo do teor de substituição de agregado 

natural. Já no estágio 2, a argamassa com teor de substituição de 25% absorve menos 

água do que a mistura com 15% de substituição e a referência M1.  

Tabela 27 - Absortividade e ponto de saturação das misturas da classe rica. 

Misturas 
Absortividade (g/cm².t1/2) Ponto de 

Saturação Coef Estágio 1 Coef Estágio 2 

M1 0,2188 0,0241 0,957 

M1-15 0,2953 0,0338 0,886 

M1-25 0,2978 0,0199 0,924 

M1-50 0,3276 0,0543 0,904 

 

 
 

Figura 57- Ganho acumulativo de água em função da raiz quadrada do tempo para as 

misturas da classe rica. 

 

Na Tabela 28 encontram-se os resultados obtidos no ensaio para a classe mediana: 

as absortividades e pontos de saturação das diferentes misturas. Na Figura 58 estão 

apresentadas as curvas de ganho de massa (𝐴𝐶) em função da raiz quadrada do 

tempo (t1/2) para as diferentes misturas de argamassa mediana. 
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              Tabela 28 - Absortividade e ponto de saturação das misturas da classe 

mediana. 

Misturas 
Absortividade (g/cm².t1/2) Ponto de 

Saturação Coef Estágio 1 Coef Estágio 2 

M2 0,2503 0,0113 1,54 

M2-15 0,2258 0,0143 1,5 

M2-25 0,4834 0,0072 1,59 

M2-50 0,1325 0,0331 1,43 

 

 

Figura 58 - Ganho acumulativo de água em função da raiz quadrada do tempo para 

as misturas da classe mediana. 

Observa-se que, para o estágio 1, os resultados de absortividade mostraram uma 

incompatibilidade das argamassas com teor de 50% (mais porosa) absorvendo menos 

água do que as demais misturas. Já no estágio 2, a argamassa com teor de 

substituição de 25% absorve menos água do que a mistura com 15% de substituição e 

a referência M2. Analisando a mudança de estágio, observou-se que houve uma 

redução significativa da absortividade do estágio 1 para o 2. 

Na Tabela 29 encontram-se os resultados obtidos no ensaio para a classe pobre: as 

absortividades e pontos de saturação das diferentes misturas. Na Figura 59 

apresentadas as curvas de ganho de massa (𝐴𝐶) em função da raiz quadrada do 

tempo (t1/2) para as diferentes misturas de argamassa pobre. 
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Tabela 29 - Absortividade e ponto de saturação das misturas da classe pobre. 

Misturas Absortividade (g/cm².t1/2) Ponto de 

Saturação Coef Estágio 1 Coef Estágio 2 

M3 0,5112 0,0021 1,76 

M3-15 0,5416 0,0048 1,74 

M3-25 0,5922 0,0051 1,78 

M3-50 0,4915 0,0129 1,75 

 
 

Os valores de absortividade obtidos mostram que houve uma incompatibilidade na 

absortividade das argamassas com teor de substituição de 50% no estágio 1. Já no 

estágio 2, a argamassa com teor de substituição de 50% (mais porosa) absorve mais 

água do que todas as outras, seguida pela argamassa com teor de 25% de 

substituição, teor de 15%, e por fim, pela argamassa de referência (menos porosa). 

Analisando a mudança de estágio, observou-se também que houve uma redução 

significativa da absortividade do estágio 1 para o 2. 

 

 

Figura 59 - Ganho acumulativo de água em função da raiz quadrada do tempo para 

as misturas da classe pobre.   
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5. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o comportamento de argamassas 

produzidas com agregados reciclados de RCD e compará-lo com argamassas de 

diferentes classes de resistência produzidas com agregados naturais. Com base nos 

resultados apresentados nesta monografia, observou-se que é possível produzir 

argamassas com diferentes teores de substituição de agregado natural por reciclado 

sem que isso seja prejudicial às propriedades físicas, mecânicas e reológicas do 

material. 

Observou-se que o agregado reciclado apresenta massa específica inferior à do 

agregado natural, entretanto absorção superior, característica estas que influenciam 

no comportamento das misturas que possuem agregados reciclados. 

O Reômetro de palhetas se mostrou como uma ferramenta complementar útil no 

estudo das propriedades das argamassas no estado fresco, auxiliando na 

interpretação dos resultados provenientes do ensaio de espalhamento. Na classe rica, 

o limite de escoamento aumentou para os teores de 25 e 50%. 

O espalhamento reduziu para o teor de 50% nas classes rica e mediana, enquanto 

que na classe pobre a redução ocorreu para os teores de 25 e 50% de substituição.    

Aos 7 dias, a resistência à compressão aumentou para todas as misturas das 3 

classes de resistência, exceto para a mistura com teor de 25% de substituição da 

classe pobre. Já aos 28 dias, a substituição de agregados naturais por reciclados 

provocou diferentes respostas na resistência à compressão das misturas das três 

classes. (i) Na classe rica, aresistência à compressão se manteve a mesma para todas 

as misturas; (ii) Na classe mediana todos os teores de substituição elevaram cerca de 

25% a resistência à compressão em em relação à M2; (iii) Para a classe pobre, 

apenas o teor de 50% de substituição aumentou cerca de 25% a resistência à 

compressão em relação à M3. 

O módulo de elasticidade e a deformação de ruptura não foram afetados pela 

substituição de agregado natural por reciclado. 

Aos 28 dias, a resistência à tração das argamassas com substituição de agregados da 

classe rica e mediana é igual às respectivas misturas de referência. Na classe pobre, 

apenas o teor de 50% de substituição provocou um aumento de 23% em relação à 

referência M3.  

O aumento de resistência observado nas misturas com substituição de agregados 

naturais por reciclados, especialmente nas classes mediana e pobre, pode ser 
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explicado pela presença de partículas finas na areia reciclada. Esta fração do material 

pode ter proporcionado uma melhora no empacotamento físico dos componentes da 

mistura ou, até mesmo, reagido quimicamente para a formação de produtos 

hidratados. Tais justificativas são hipóteses que devem ser confirmadas mediante a 

realização de outros ensaios com objetivo de avaliar a hidratação e os efeitos dos 

finos nas argamassas. Além disso, sugere-se a análise de imagens de microscopia 

eletrônica de varredura para quantificar a “pasta de cimento antiga” aderida às 

partículas de agregado reciclado. 

As respostas de absorção total e índice de vazios foram diferentes para as três 

classes: (i) Na classe rica e pobre, os valores permaneceram constantes até o teor de 

25% de substituição comparados com as respectivas misturas de referência; (ii) Na 

classe mediana, os valores permaneceram constantes para todas as misturas 

comparadas com a mistura de referência.  

Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que a reciclagem dos 

resíduos de construção e demolição para utilização como agregados em argamassas 

é uma realidade que pode ser alcançada.  Com o avanço dos estudos nesta linha de 

pesquisa, os impactos tendem a ser minimizados e, desta forma, possibilitar ainda 

mais a sua inserção no mercado. 
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ANEXO A: Modo de ruptura dos corpos-de-prova  

 

As imagens dos corpos-de-prova cilíndricos após o ensaio de compressão axial aos 28 

dias são apresentadas a seguir, entretanto não foi escopo deste trabalho o estudo do 

modo de ruptura dos mesmos. As Figuras A.1, A.2 e A.3 apresentam os corpos de 

prova rompidos das classes rica, mediana e pobre, respectivamente.  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.1: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Rica: a) M1; b) M1-

15%; c) M1-25%; d) M1-50% 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.2: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Mediana: a) M2; b) 

M2-15%; c) M2-25%; d) M2-50% 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.3: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Pobre: a) M3; b) M3-

15%; c) M3-25%; d) M3-50%. 

 

As imagens dos corpos-de-prova cortados em discos após o ensaio de tração por 

compressão diametral aos 28 dias são apresentadas a seguir. As Figuras A.4, A.5 e 

A.6 apresentam os discos rompidos das classes rica, mediana e pobre, 

respectivamente. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.4: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Rica: a) M1; b) M1-

15%; c) M1-25%; d) M1-50% 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.5: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Mediana: a) M2; b) 

M2-15%; c) M2-25%; d) M2-50% 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.6: Corpos de Prova rompidos das Misturas da Classe Pobre: a) M3; b) M3-

15%; c) M3-25%; d) M3-50% 

 

 

 


