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O uso de resíduos de construção e demolição na indústria da construção é uma
importante alternativa para a elevada geração de resíduos do setor, porém o agregado
reciclado apresenta propriedades mecânicas, físicas e mineralógicas diferentes do
agregado natural. Assim, é necessário estudar a influência do agregado reciclado no
comportamento do concreto para que o uso de concreto reciclado em elementos
estruturais seja realizado de forma segura. O presente trabalho avalia a influência da
utilização de resíduos de concreto no comportamento reológico, mecânico e estrutural
de concretos de resistência normal e alta resistência. Os teores de agregado escolhidos
foram 25% e 50% somente na fração graúda, além da produção do concreto de
referência com apenas agregado natural. Foram fabricados concretos nas resistências de
25 e 65 MPa, dosados segundo o método de empacotamento de partículas (MEC), e
utilizadas barras de aço de 20,0 mm de diâmetro como elementos de reforço nos ensaios
estruturais. O comportamento mecânico do concreto foi avaliado em ensaios de
compressão e de tração indireta, e o comportamento estrutural do concreto armado foi
avaliado em ensaios de aderência realizados em tirantes e de flexão em vigas. Os
resultados mostraram que a variação do teor de agregado reciclado estudada não afetou
negativamente as propriedades materiais e estruturais e, portanto, o agregado reciclado
de concreto pode ser utilizado até os teores estudados, para produção de concretos
estruturais de resistência normal e de alta resistência.
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INFLUENCE OF COARSE RECYCLED AGGREGATES ON STRUCTURAL
PROPERTIES OF NORMAL STRENGTH AND HIGH PERFORMANCE
CONCRETE

Caroline Santana Rangel
June/2015

Advisor: Romildo Dias Toledo Filho
Department: Civil Engineering

The use of construction and demolition waste in the construction industry is an
important alternative to the high generation of waste in the industry, but the recycled
concrete has different mechanical, physical and mineralogical properties from the
natural aggregate. Therefore, it is necessary to study the influence of recycled aggregate
on the concrete behavior, so that the use of recycled concrete in structural elements is
safe. This study evaluates the influence of the use of concrete waste on the rheological,
mechanical and structural behavior of normal resistance and high strength concrete. The
aggregate levels chosen were 25% and 50% only in the coarse aggregate and concrete
with only natural aggregate for reference. The concrete mixture was designed to achieve
25 and 65 Mpa, according to the compressive packing model (CPM), and steel bars of
20,0 mm diameter were used as reinforcing elements in the structural tests. The
mechanical behavior of concrete was evaluated in compression test and splitting tensile
test, and the structural behavior of reinforced concrete was evaluated in the tension
stiffening test and the beam bending test. The results showed that the variation of
recycled aggregate levels studied did not affect negatively on the material and structural
properties, therefore the recycled aggregate can be used up to the levels studied for the
production of structural concrete of normal resistance and high strength.
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1.INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO
Nas últimas duas décadas, houve uma mudança significativa da postura em relação ao
meio ambiente, visto que o consumo dos recursos naturais e de energia tem crescido de
maneira proporcional ao crescimento populacional e ao desenvolvimento tecnológico.
Atualmente, na área da construção civil, a preocupação ambiental se dá em torno dos
impactos ao meio ambiente causado pelas obras e da escassez de recursos naturais em
muitas regiões do mundo, por isso, atitudes e medidas para melhoria dos processos de
produção estão sendo estudadas.
A Engenharia Civil é um dos setores que causam maior degradação do meio ambiente,
devido à quantidade de energia e de recursos consumidos, além do elevado volume de
resíduos gerados desde a fase da construção até o fim da sua vida útil quando ocorre a
sua demolição total.
Carneiro et al. (2000), citado por Leite (2001), explicam que, no Brasil, o déficit
habitacional é um dos principais propulsores para a construção de novas habitações, e
isto tem como consequência uma maior extração de recursos da natureza e uma maior
geração de resíduos. A explicação é que o crescimento habitacional desordenado gera
mais situações de necessidade de modificações ou adaptações na construção,
produzindo mais resíduos.
Além disso, vale ressaltar que todas as construções apresentam um limite de vida útil,
portanto um destino responsável para os resíduos de construção, principalmente pelo
ponto de vista ambiental, é extremamente necessário.
No quesito de solução para a elevada geração de resíduos, estão sendo apresentados
muitos trabalhos sobre reutilização e reciclagem dos materiais de construção, sendo uma
delas a utilização dos resíduos como matéria-prima para novas construções. Assim,
evitando a disposição em locais inadequados e promovendo a limpeza urbana, o uso dos
resíduos de construções e demolições para produção de novos concretos tem sido uma
das melhores soluções para reciclagem de resíduos (LEITE, 2001).
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Alguns países, como o Japão e a Holanda, já apresentam normas para utilização de
resíduo de construção e demolição, e diversos países, como Alemanha, França, Estados
Unidos, Dinamarca e Bélgica, já fazem este tipo de uso para os resíduos da construção
civil.
No Brasil, o uso deste tipo de resíduo ainda é bastante restrito, contudo o estudo do
assunto vem crescendo rapidamente, de forma que, atualmente, já podemos citar alguns
autores que estudam o uso de resíduos da construção para a produção de novos
concretos, avaliando a viabilidade técnica da alternativa, as limitações do uso e do
desempenho do concreto produzido, o uso estrutural do concreto reciclado, dentre
outros (LATTERZA, 1998; BAZUCO, 1999; LIMA, 1999; LEVY, 2001; LEITE, 2001;
VIEIRA, 2003; CABRAL, 2007; LOVATO, 2007; REIS, 2009; WERLE, 2010).
Este trabalho visa de contribuir com o aumento do conhecimento sobre a utilização de
resíduos de construção e demolição como agregados para produção de novos concretos,
com foco na avaliação das suas propriedades nas escalas material e estrutural. Assim,
diferentes classes de resistência (C25 e C65) e diferentes teores de agregados reciclados
na fração graúda (25% e 50%) foram utilizados. Vale ressaltar que a escolha da classe
C65 visou estudar uma resistência acima dos valores permitidos por normas e
recomendações, sendo que o maior valor de resistência recomendado para concretos
reciclados é de 60 MPa, recomendado pela RILEM (1994). Na dosagem dos concretos,
foi utilizado o modelo de empacotamento compressível (MEC).

1.2 OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar propriedades materiais e estruturais
de concretos reciclados de classe de resistência de 25 MPa e 65 MPa produzidos com
até 50% em volume de agregados reciclados de concreto na sua composição.
Os objetivos específicos são:


Avaliar as características dos agregados reciclados através de métodos de ensaio
da Norma Brasileira e outros necessários a dosagem cientifica dos mesmos
(granulometria, massa específica, absorção d’água, compacidade, dentre outras);



Dosar concretos com base no Modelo de Empacotamento Compressível (MEC)
considerando as propriedades e características dos materiais constituintes;
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Avaliar a influência do tipo de agregado e do teor de agregados reciclados nas
propriedades do concreto no estado fresco (abatimento de tronco de cone);



Avaliar a influência do tipo de agregado e do teor de agregados reciclados nas
propriedades mecânicas do concreto no estado endurecido (resistência à
compressão, módulo de elasticidade, deformação correspondente à tensão de
ruptura e resistência à tração por compressão diametral);



Avaliar a influência do tipo de agregado e do teor de agregados reciclados nas
propriedades na aderência barra de aço-concreto reciclado através da realização
de ensaios em tirante;



Avaliar a influência do tipo de agregado e do teor de agregados reciclados na
resistência ao cisalhamento de vigas de concreto armado convencional e de alta
resistência.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A dissertação é composta por dez capítulos.
O Capítulo 1 apresenta a introdução à dissertação, com considerações iniciais sobre o
tema da pesquisa, a motivação para a escolha do tema e os objetivos do trabalho.
O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre os principais estudos e práticas
relacionados ao uso de resíduos de construção e demolição em produção de concretos e,
ainda, o uso em concretos para função estrutural.
O Capítulo 3 explica resumidamente o programa experimental do trabalho, explicando a
ordem de execução das etapas e os materiais a serem utilizados, bem como a
metodologia de produção dos agregados reciclados, explicando sobre o concreto de
origem e a forma de produção e beneficiamento do material reciclado. Apresenta ainda
as metodologias de ensaio para a realização da caracterização das matérias primas
utilizadas no trabalho e os valores obtidos para a caracterização dos materiais: cimento,
agregados naturais, agregado reciclado, aço e aditivo químico. Por fim, apresenta as
metodologias de ensaio para determinação das propriedades mecânicas e estruturais do
concreto.
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O Capítulo 4 apresenta a metodologia de produção dos concretos, explicando sobre a
dosagem e a produção dos corpos-de-prova para os ensaios de resistência à compressão,
compressão diametral, de tirante de concreto e de flexão em viga.
O Capítulo 5 realiza a apresentação e a análise dos resultados das propriedades
reológicas, mecânicas e estruturais dos concretos obtidos nos ensaios.
O Capítulo 6 apresenta as conclusões, e são apontadas sugestões para trabalhos futuros.
Ainda, no final do trabalho, apresentam-se as referências bibliográficas consultadas e o
anexo.
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1 DEFINIÇÃO E GERAÇÃO
Nesta pesquisa, o termo “Resíduos de Construção e Demolição” é representado por
“RCD”, devido a sua utilização pelo meio acadêmico nacional. Isto se dá pela tradução
da denominação internacional Construction and Demolition Waste (CDW).
A Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que entrou em vigor no
ano de 2002 (CONAMA, 2002), define os resíduos de construção civil como os
provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção
civil, assim como, os resíduos de preparações e escavações de terrenos. A Associação
Brasileira de Normas Técnicas respeita o disposto na CONAMA nº307, adotando a
mesma definição na NBR 15114 (2004).
O Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2012, apresentado pela Associação
Brasileira de Empresas de limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), informa
que o Brasil gera 62.730.096 toneladas de resíduos sólidos por ano, e apenas 57,98%
desses materiais são tratados e destinados de forma adequada, sem causar danos ao meio
ambiente.
Segundo John e Agopyan (2000), de maneira geral, a massa de resíduos de construção
civil gerada nas cidades apresenta valor igual ou maior que a massa de resíduos
domiciliares. Pinto (1999) fez uma estimativa desses valores em algumas cidades do
Brasil e obteve resultados indicando que os resíduos de construção variam entre 41% e
70% da massa total de resíduos sólidos urbanos. Assim, o processo de reciclagem se
encaixa bem nesse contexto, ao promover a redução dos impactos ecológicos,
econômicos e sociais, causados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos.
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2.1.2 COMPOSIÇÃO
A NBR 10004 (2004) indica a classificação dos resíduos sólidos quanto ao risco à saúde
pública e ao meio ambiente. Nesta norma, os resíduos de construção civil são
classificados como Classe II B – resíduo não perigoso inerte, porém esta classificação
não agrada a todos os autores, devido às características heterogênicas do material, além
da comum presença de metais pesados e de impurezas. John e Agopyan (2000) afirmam
que, apesar da classificação como inertes pela ABNT, os resíduos típicos de construção
e demolição, quando submetidos a análise, apresentam valores de pH e dureza da água
absorvida que os classificariam como não inertes (Classe II A).
O RCD é um material heterogêneo composto em sua maioria por concretos, argamassas,
rochas naturais, cerâmica, madeira, aço, plásticos, gesso, vidro e impurezas. Porém, a
composição dos resíduos de construção civil varia bastante de acordo com sua origem:
resíduos de construção, de demolição ou ambos. Existem ainda outros fatores a serem
considerados como, por exemplo, a região geográfica, a época do ano, o tipo de obra
(residencial, industrial ou infraestrutura) e a fase em que a obra se encontra, dentre
outros (REIS, 2009).
Essa composição heterogênea do RCD é a característica que mais atrapalha sua
aplicação em larga escala, ou seja, a produção em larga escala de agregados de resíduos
de construção e demolição para produção de novos concretos. Além disso, o
recolhimento desorganizado do material e o depósito em aterros de resíduos sólidos
aumentam a dificuldade de reciclagem dos resíduos, pois tornam sua separação muitas
vezes inviável, devido à mistura com outros materiais (WERLE, 2010).
2.1.3 CARACTERÍSTICAS DOS AGREGADOS RECICLADOS DE RCD
A NBR 15116 (2004) define agregado reciclado como o material granular obtido de
RCD após a aplicação de um beneficiamento, ou seja, é o RCD após um processo de
transformação, de forma que o produto apresente características técnicas que permitam
sua aplicação em novas construções. Além disso, para o material ser considerado
agregado de resíduo de concreto (ARC), a NBR 15116 (2004) define a composição da
sua fração graúda de, no mínimo, 90% em massa de fragmentos à base de cimento
Portland e rochas. Neste trabalho, os resíduos de construção e demolição utilizados são
ARC.
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Segundo Lovato (2007), a importância do estudo das características dos agregados é
explicada pela elevada porcentagem de volume que eles ocupam no concreto, em torno
de 75%. Caso os agregados apresentem propriedades indesejáveis, podem comprometer
a resistência, a durabilidade e o desempenho estrutural do concreto produzido (LEVY,
2001).
Mehta e Monteiro (2008) afirmam que o agregado produzido com resíduos de
construção e demolição contém cimento hidratado, gesso e pequenas quantidades de
outras substâncias e, por isso, os agregados miúdos não são adequados para a produção
de concreto novo. Já o agregado graúdo reciclado de RCD, apesar de ser revestido com
cimento hidratado, tem sido utilizado com sucesso na produção de concreto novo.
As características dos agregados que mais influenciam nas propriedades do concreto
são: massa específica, distribuição granulométrica, forma, porosidade e absorção de
água.
No geral, a massa específica e a massa unitária dos agregados reciclados apresentam
menores valores que os dos agregados naturais, visto que os resíduos de construção e
demolição tem composição mais porosa. A partir disso, Lima (1999) mostrou que as
massas específicas das argamassas e dos concretos produzidos com agregados
reciclados também apresentam valores inferiores as dos produzidos com agregados
naturais. Lovato (2007) realizou ensaios de massa específica de acordo com a NBR
9776 (1987) e obteve os valores: 2,40 kg/dm³ a 2,44 kg/dm³ para agregado miúdo
reciclado, 2,62 kg/dm³ para agregado miúdo natural, 2,40 kg/dm³ a 2,58 kg/dm³ para
agregado graúdo reciclado e 2,85 kg/dm³ para agregado graúdo natural. Vale ressaltar
que os resultados encontrados na bibliografia são variáveis, pois a massa específica e a
massa unitária dos agregados reciclados variam com o tipo de britador utilizado, a
granulometria e as diferentes porosidades dos componentes do RCD (LOVATO, 2007).
Segundo Lima (1999), a composição granulométrica dos agregados reciclados é
variável com o tipo de resíduo processado, a forma de beneficiamento, os equipamentos
utilizados no seu processamento e a granulometria do RCD inicial, portanto é esperado
que agregados de diferentes resíduos tenham diferentes curvas granulométricas. O
material reciclado pode ser peneirado de forma a obter curvas mais parecidas com as
granulometrias típicas da areia e da brita naturais. Muitos autores sugerem o ajuste da
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curva granulométrica, devido à importância desta característica do agregado na
trabalhabilidade do concreto em estado fresco (WERLE, 2010).
De acordo com Butler (2003), a forma do agregado é variável dependendo do tipo de
britador utilizado, o ajuste de abertura do britador e o número de vezes que o agregado
foi submetido ao processo de britagem. Leite (2001) e Lima (1999) concordam que, de
maneira geral, diferente dos agregados naturais que apresentam uma forma mais lisa e
arredondada, os agregados de RCD tendem a apresentar uma forma mais angular, o que
atrapalha a trabalhabilidade da mistura, pois ocorre um maior atrito entre os grãos.
Leite (2001) afirma que os agregados reciclados apresentam textura mais porosa e
rugosa que os agregados naturais, o que é explicado pela argamassa aderida às
partículas do material. Muitos autores ressaltam que estas características do agregado
reciclado tem elevada relação com o tipo de material de origem e a forma de
beneficiamento, principalmente com o tipo de britador utilizado. Bazuco (1999) afirma
que o britador de mandíbulas produz partículas de forma mais angular, enquanto o
britador giratório gera partículas mais arredondadas.
Segundo Leite (2001), um benefício da forma angular e da textura rugosa dos agregados
reciclados é a melhoria da aderência pasta-agregado, porque o agregado realiza uma
maior absorção da pasta de cimento pelos seus poros que o agregado natural, causando
um maior fechamento da zona de transição do concreto devido a maior presença de
cristais de hidratação nos poros. Isto produz um material com maior aderência entre a
pasta e os agregados, podendo melhorar o desempenho final do concreto (LEITE,
2001).
Um consenso entre os autores é que o potencial de absorção de água é o parâmetro que
mais diferencia o agregado reciclado do agregado natural (ETXEBERRIA et al., 2007).
Werle (2010) explica que a absorção de água ocorre através da rede de poros do
agregado, permitindo uma maior absorção de fluido para o interior do sólido. De acordo
com Ângulo (2000), as argamassas, por serem mais porosas, absorvem mais água do
que os concretos, com isso, a argamassa aderida aos grãos do agregado reciclado causa
esse maior potencial absorção de água do material. Padmini et al. (2009) acreditam que
a capacidade de absorção de água do agregado reciclado está relacionada à resistência
do concreto de origem, visto que quanto mais resistente o concreto, maior a quantidade
de argamassa aderida ao agregado reciclado, portanto maior é a absorção de água deste.
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Ainda segundo os autores, no caso de um concreto menos resistente, durante o processo
de britagem ocorre maior separação entre a argamassa e o agregado natural de origens,
de forma que os grãos produzidos apresentam menos quantidade de argamassa aderida.
Cabral (2007) e Butler (2003) observaram que nos primeiros 10 minutos de ensaio, das
24 horas totais, 80% e 88% da capacidade total de absorção de água foram absorvidos
pelos agregados reciclados de concreto, respectivamente. Porém, Cabral (2007) ressalta
que não é valida a comparação entre as taxas de absorção de água de RCD de diferentes
autores, já que a origem dos agregados ensaiados e os métodos de ensaio adotados são
muito variáveis. Contudo, é consenso entre os autores que na produção de concreto com
agregados reciclado é preciso conhecimento prévio da capacidade de absorção de água
do material, para evitar que o agregado absorva a água da pasta e comprometa a
trabalhabilidade do concreto novo (WERLE, 2010).
2.1.4 PROPRIEDADES DO CONCRETO RECICLADO
De maneira geral, os concretos produzidos com agregados reciclados apresentam
características e propriedades diferentes dos concretos convencionais, no qual o grau de
diferença depende do tipo e da qualidade dos agregados reciclados utilizados
(LOVATO, 2007). Porém, ainda segundo Lovato (2007), isso não impossibilita a
obtenção de concretos reciclados com propriedades adequadas a sua aplicação em
diversos setores da construção civil, inclusive para fins estruturais.
Lima (1999) enfatiza a importância do processo de beneficiamento do agregado quando
se busca produzir concretos adequados ao uso estrutural. Leite (2001) explica que outro
cuidado se encontra na dosagem, para se estabelecer a quantidade de água necessária
para que se garanta a trabalhabilidade da mistura, porém sem excesso de água e sem
utilização elevada de cimento, o que pode impossibilitar a viabilidade financeira da
produção.
No concreto fresco, a propriedade mais afetada pela presença de agregado reciclado é a
trabalhabilidade, principalmente devido à forma irregular, à textura rugosa e às altas
taxas de absorção do agregado de RCD (REIS, 2009). Assim, é esperado um menor
valor de abatimento para o concreto reciclado em comparação ao convencional e,
segundo Butler (2003), é necessária uma correção do fator água/cimento para alcançar o
valor de abatimento que os concretos convencionais apresentam, porém isso pode
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influenciar nas propriedades do concreto no estado endurecido. Leite (2001) estudou a
variação da trabalhabilidade de concretos reciclados com diferentes porcentagens de
substituição da fração graúda e miúda. A autora observou a redução do abatimento com
o aumento das taxas de substituição de agregado graúdo nos concretos, e com a
substituição de agregado miúdo não houve comprometimento significativo nos valores
de abatimento. Apesar disso, Leite (2001) enfatiza que apesar da redução no abatimento
em concretos reciclados, a vibração adequada os torna bem moldáveis e com aspecto
satisfatório.
Já no estado endurecido, geralmente, o concreto de agregados de RCD apresenta maior
porosidade, maior absorção, baixa densidade e menores resistências, em comparação
aos concretos de agregados naturais (REIS, 2009). A massa específica do concreto
reciclado tende a ser menor que a do concreto convencional, visto que o agregado
reciclado tem massa específica menor que o agregado natural e a mistura de concreto
com agregado reciclado apresenta maior quantidade de vazios incorporados (LEITE,
2001).
Em relação à resistência à compressão, Leite (2001), Lovato (2007), Cabral (2007) e
Xiao et al. (2012) obtiveram resultados que indicam diminuição da resistência com o
aumento do teor de substituição por agregados reciclados e afirmam que a relação a/c é
fator decisivo na resistência final do concreto. Etxeberria et al. (2007) afirmam que
concretos reciclados necessitam de maior quantidade de cimento para alcançar a
resistência desejada, o que os torna menos econômicos e, por isso, recomendam o uso
de agregados reciclados em concreto de baixa e média resistência, de 20 a 45 MPa por
exemplo, e informam que nestes concretos de baixa e média resistência o ponto fraco da
matriz é a resistência dos agregados de RCD. Apesar disso, Leite (2001) verificou
aumento da resistência à compressão de concretos com substituição de agregado
reciclado miúdo em comparação aos valores para concreto convencional, o que também
foi comprovado por Vieira (2003). Já para o concreto produzido com a substituição
completa tanto de agregados reciclados miúdos como de agregados reciclados graúdos,
Vieira (2003) obteve redução de 16% na resistência à compressão em comparação com
o concreto de referência.
De acordo com Leite (2001), os resultados na literatura da influência da substituição por
agregado reciclado na resistência à tração do concreto não entram em um consenso
sobre um comportamento uniforme. Através de seu estudo, a autora observa que a
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resistência à tração diminui com o aumento do teor de agregado graúdo reciclado,
enquanto aumenta com o aumento do teor de agregado miúdo reciclado. Com isso, ela
relaciona a resistência com a dimensão da partícula, concluindo que a resistência à
tração é inversamente proporcional a dimensão do agregado de RCD, pois quanto maior
a dimensão do grão, menor será sua resistência. Kou et al. (2011) verificou em relação à
resistência à tração por compressão diametral, que na idades iniciais (28 dias) os
concretos convencionais apresentam maiores valores de resistência (10% de redução),
porém em maiores idades (90 dias) os valores foram similares para concretos
convencionais e concretos reciclados com 50 e 100% de substituição.
2.1.5 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO CONCRETO RECICLADO
A partir do ano de 1945, começaram os estudos sobre a utilização de resíduos de
construção e demolição para obtenção de agregados que permitissem a produção de
novos concretos, porém só foi no final da década de 1980 que começaram as pesquisas
para este uso de RCD em concretos para elementos estruturais (REIS, 2009).
Em 1997, normas europeias e normas japonesas já permitiam a utilização de concretos
produzidos com parte dos agregados graúdos naturais substituídos por reciclados para
construção de elementos estruturais (BARRA; VASQUEZ, 1997). Porém, na literatura,
o assunto ainda era pouco abordado, assim como nas normas brasileiras.
No Brasil, Latterza (1998) analisou o uso de concreto com agregado graúdo de RCD
para fabricação de painéis leves de vedação e realizou ensaios à flexão. Os agregados
graúdos utilizados no estudo foram britas de dimensões de 9,5 mm e 19,0 mm. Foram
realizadas substituições do agregado natural pelo agregado reciclado em teores de 50%
e 100%, e adotou-se relação de a/c de 0,68 em todas as misturas. A resistência à
compressão do concreto reciclado com brita de 19,0 mm foi menor que o valor de
referência do concreto convencional, enquanto que a resistência à compressão do
concreto reciclado com brita de 9,5 mm foi maior que o valor de referência, devido a
menor relação a/c final, dado um maior consumo de água para compensar a capacidade
de absorção do agregado. O módulo de elasticidade do concreto reciclado foi menor que
o do concreto de referência e a resistência à tração não apresentou alterações
significativas entre os casos. No ensaio de flexão, o concreto reciclado apresentou
menores valores, porém o comportamento tensão x deformação foi bem similar ao do
concreto de referência. Segundo Latterza (1998), o material reciclado possui um
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elevado potencial de utilização, porém o autor ressalta a importância de estudos mais
aprofundados na época. A Figura 2.1 ilustra o ensaio de flexão de Latterza (1998),
mostrando a aparelhagem para aplicação da força e o esquema estático e de
carregamento do painel.

Figura 2.1 – Ensaio de flexão de Latterza (1998) em painéis de vedação: (a) aparelhagem para aplicação da força e
(b) esquema estático e de carregamento do painel (LATTERZA, 1998)

No Brasil, Butler (2003) afirma que na utilização de agregados de RCD para concretos
estruturais deve-se dar atenção especial às propriedades de deformabilidade, pois a
retração por secagem do concreto reciclado pode chegar a 60% maior que o valor para
concreto convencional, devido à alta porosidade do material. Além disso, no uso de
agregado miúdo reciclado para concreto estrutural, é preciso analisar a fluência do
concreto, que pode ser comprometida pela grande quantidade de finos.
Na Espanha, Larrañaga (2004) analisou a influência do teor de substituição de agregado
natural graúdo por agregado reciclado em vigas de concreto armado. Em relação ao
cisalhamento, as vigas com substituições de 25% não apresentaram variações
significativas em comparação à referência. A carga de fissuração das vigas foi menor
nos corpos-de-prova com agregado reciclado, porém todos apresentaram a mesma carga
de ruptura. Para as vigas com substituições de 50% e 100% sem armadura de
cisalhamento, a carga última obtida foi de 10% a 20% menor que a viga de referência,
porém, com a adição da armadura de cisalhamento, os valores para carga de
cisalhamento última foram semelhantes para todas as vigas.
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No Brasil, Aragão (2007) analisou o uso estrutural de concreto reciclado de construção
e demolição em lajes pré-moldadas. Os teores de substituição de agregado graúdo e
miúdo foram de 50% e 100%. Os corpos-de-prova com 50% de substituição
apresentaram redução de 15% na resistência à compressão, enquanto os concretos com
100% de substituição mostraram uma diminuição de 21% em comparação ao concreto
convencional. No ensaio de flexão, o concreto reciclado com 100% de substituição dos
agregados graúdo e miúdo apresentou valor da flecha imediata 15,5% maior que a laje
produzida com concreto convencional, o que o autor explicou como sendo consequência
de um menor módulo de elasticidade do concreto reciclado em relação ao concreto
convencional. O autor conclui que concretos reciclados com resistência característica do
concreto à compressão (fck) até 20 MPa apresentam bom potencial de utilização para
produção de lajes pré-moldadas, e enfatiza a necessidade de estudos mais aprofundados
no assunto. A Figura 2.2 ilustra o ensaio de flexão de Aragão (2007) em lajes prémoldadas, mostrando o esquema de carregamento das lajes e uma laje com deflexão
excessiva.

Figura 2.2 – Ensaio de flexão de Aragão (2007) em lajes pré-moldadas: (a) esquema de carregamento das lajes e (b)
laje com deflexão excessiva (ARAGÃO, 2007)

No Japão, Eguchi et al. (2007) estudaram a aplicação de agregados reciclados de
concreto na produção de concretos para fins estruturais. Segundo os autores, o
Ministério de Construção do Japão lançou, em 1996, estratégias para o uso dos
agregados graúdos de resíduos de concreto para produção de concreto estrutural, porém
estas estratégias não foram realmente aplicadas a estruturas devido ao elevado custo de
produção. Os autores propuseram um método mais simples para o processo de obtenção
e beneficiamento do agregado reciclado, e realizaram sua aplicação no concreto em
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conjunto com agregado natural para garantir o desempenho estrutural desejado. Vigas
armadas igualmente foram produzidas com teores de substituição de agregado reciclado
graúdo de 30%, 50%, 75% e 100%. Na análise da aderência aço-concreto, os resultados
obtidos experimentalmente para o concreto reciclado foram maiores que os calculados
pela norma Japonesa (AIJ), e foi percebido que com o aumento do teor de substituição
houve uma diminuição da resistência de aderência aço-concreto nas vigas. Os autores
concluem dizendo que a norma é segura e, através do método proposto no estudo, o
custo de produção poderia ser menor com a utilização de RCD em relação ao uso de
agregados naturais.
Na China, Li (2009) estudou a flexão em vigas com agregado graúdo reciclado, e
verificou que o teor de substituição não influencia na capacidade de suporte das vigas,
porém com o aumento do teor de agregado graúdo reciclado ocorre um aumento na
deformação da viga, chegando a valores de 10% a 24% de deformação em casos com
100% de substituição. A resistência de cisalhamento apresentou redução de 10% e 17%
para substituição de 50% e 100%, respectivamente. O autor ainda afirma que, para o
cálculo de flexão em vigas de concreto de RCD, o código Chinês (Technical code for
application of recycled aggregate concrete, 2007) é adequado, quando comparado aos
resultados experimentais.
No Brasil, Reis (2009) estudou a influência da utilização de agregado miúdo de RCD na
aderência aço-concreto reciclado, através do ensaio de arrancamento da RILEM-FIPCEB. Os teores de substituição por agregado miúdo reciclado foram de 25% e 50%,
utilizando barras de aço de CA-60 de 10,0 mm e CA-25 de 16,0 mm de diâmetro, com
barras lisas e nervuradas, e concretos de 25 e 38 MPa. De acordo com a autora, quando
o objetivo de uso de agregado de construção e demolição em concretos visa o uso
estrutural, a análise das propriedades mecânicas e de durabilidade dos agregados é de
extrema importância, visto que representam a maior porcentagem de volume no
concreto. A maior redução na resistência à compressão axial ocorreu em concretos de
38 MPa, e foi de 14% para 25% de substituição e 13% para 50% de substituição. A
resistência à tração diminuiu com o aumento do teor de substituição, assim como o
módulo de elasticidade. As curvas de tensão de aderência x deslizamento dos ensaios de
arrancamento mostraram um comportamento semelhante entre o concreto reciclado e o
concreto convencional, apesar das reduções nos valores de tensões para o concreto
reciclado. Com o aumento do teor de substituição, houve redução da resistência de
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aderência, mas para o concreto de 25% de RCD o efeito do agregado miúdo é muito
pequeno, apresentando diminuição de apenas 5% nos concreto ensaiados com barras de
16,0 mm em relação ao concreto de referência. A autora conclui que o aumento do teor
de substituição reduz as propriedades mecânicas do concreto final, pois as partículas de
agregado reciclado são mais porosas e frágeis, porém o concreto reciclado, apesar da
redução nas propriedades mecânicas, apresenta desempenho aceitável para fins
estruturais. Ainda, conclui que a resistência de aderência aço-concreto é influenciada
pela resistência à compressão do concreto, pelo diâmetro da barra de aço e pelo teor de
substituição por agregado miúdo. Por fim, Reis (2009) afirma a necessidade de mais
estudos de aderência aço-concreto reciclado, reforçando a falta de estudos com ensaio
de tirante da NBR 7477 (1982). A Figura 2.3 ilustra o ensaio de arrancamento de Reis
(2009), mostrando o esquema de instrumentação do modelo de arrancamento e um
corpo-de-prova preparado para o ensaio.

Figura 2.3 – Ensaio de arrancamento de Reis (2009): (a) esquema de instrumentação do modelo de arrancamento e
(b) corpo-de-prova preparado para o ensaio (REIS, 2009)

Santana et al. (2011) realizaram uma revisão da literatura sobre estudos da utilização de
concreto reciclado de resíduos de construção e demolição em elementos estruturais na
Engenharia Civil. Segundo os autores, já é possível a utilização de concreto reciclado
em elementos estruturais em bases de pavimentos, em estruturas residenciais até 20
MPa e na produção de pré-moldados de concreto, e concluem que as pesquisas mostram
viabilidade técnica para o emprego de agregados reciclados tanto graúdos como miúdos
em concretos estruturais de média resistência. Os autores ressaltam que para uso do
concreto reciclado em peças de maior responsabilidade estrutural é preciso maiores
estudos das propriedades mecânicas e de durabilidade do concreto reciclado.
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Baiochi et al. (2013) realizaram análise da aderência entre aço e concreto desenvolvido
com resíduo de construção civil, através de ensaios pelo método de APULOT em
concretos de 60 MPa. Para isso, foram utilizadas garrafas PET de 2 litros para a
moldagem do concreto e barras de aço CA-50 de 10 mm de diâmetro. Foi determinada
uma dosagem para o concreto convencional de referência pelo método ABCP
(Associação Brasileira de Cimento Portland) e, com essa dosagem, foram realizadas
duas substituições, uma de 50% dos agregados graúdo e miúdo e outra com 100% de
substituição do agregado graúdo. Os autores comentam a elevada importância do estudo
da aderência para a aplicação de concreto reciclado em elementos de concreto armado,
visto que a aderência é o que permite o desempenho estrutural do conjunto açoconcreto. Os resultados obtidos indicam uma diminuição significativa da resistência à
compressão e da tensão de aderência com a substituição dos agregados naturais por
reciclados. A resistência à compressão do concreto com 50% de substituição de ambos
os agregados atingiu apensar 63% da resistência do concreto de referência, e o concreto
com 100% de agregado graúdo reciclado atingiu apenas 50% da resistência de
referência. A resistência à tração e o módulo de elasticidade também diminuíram,
porém não de forma significativa. Os autores concluem que a resistência à compressão e
a tensão de aderência são mais influenciadas pelo agregado graúdo reciclado do que
pelo agregado miúdo, pois o concreto menos resistente em todos os ensaios foi o com
100% de agregado graúdo reciclado. A Figura 2.4 ilustra o ensaio de arrancamento de
Baiochi et al. (2013), mostrando a aparelhagem para o ensaio e um corpo-de-prova
moldado em garrafa PET.

Figura 2.4 – Ensaio de arrancamento de Baiochi et al. (2013): (a) aparelhagem para o ensaio e (b) corpo-de-prova
moldado em garrafa PET de 2 litros (BAIOCHI et al., 2013)
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Pimenta et al. (2013) estudaram a aderência aço-concreto em concretos com
substituição dos agregados graúdos por RCD de concreto, através de ensaios de
APULOT, ou seja, ensaios de arrancamento em concretos moldados em garrafa PET de
2 litros. Foram utilizados cimento CPV-ARI, barras de aço CA-50 de 10 mm e teores de
substituição de 25% e 50%. De forma geral, a resistência à compressão, à tração e o
módulo de elasticidade diminuíram para os concretos reciclados. A NBR 6118 (2003)
determina que a resistência mínima para uso em concreto armado seja de 20 MPa, e este
valor foi atingido para todos os concretos ensaiados, inclusive o concreto com 50% de
substituição, que apresentou o menor valor à resistência à compressão. A tensão de
aderência sofreu uma diminuição de 9,9% do concreto com 25% de agregado graúdo
reciclado em relação ao de referência, e o concreto com 50% de substituição apresentou
queda de 36% na tensão de aderência.
2.1.6 NORMAS, PROPOSTAS E ESPECIFICAÇÕES
Muitos dos países que utilizam agregados reciclados na construção civil desenvolveram
normas, propostas ou especificações, visando uma utilização mais correta e segura do
material. A Tabela 2.1 apresenta estas propostas e diretrizes para normalização do uso
do agregado reciclado na produção de concretos de alguns países.
Tabela 2.1 – Normas, propostas e especificações para o uso de agregados reciclados na construção civil

Norma, proposta ou especificação:
Proposição de norma para o uso de agregado reciclado e concreto
com agregado reciclado
Proposta por:
BSCJ – Bulletin of the Chemical Society of Japan
1977, Japão

O que diz:
Prevê a utilização apenas de concreto para a produção de agregado
reciclado
Tipo e teor de agregado:
Graúdo reciclado + miúdo convencional, misturado ou reciclado (de
concreto)
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Resistência à compressão:
Até 30 Mpa para misturas com graúdo reciclado e miúdo
convencional
1977, Japão

Uso do concreto:
Fundações de prédios em geral (GR+MC); Fundações para
construções de bloco de concreto pré-fabricado (GR+MM);
Fundações de edifícios de madeira, cercas (GR+MR)

Norma, proposta ou especificação:
Recomendações do CUR
Proposta por:
CUR – Comissão de Desenvolvimento e Pesquisa
O que diz:

1984 e 1986,
Holanda

A altura ou espessura das peças estruturais devem ser aumentadas em
10% para garantir sua rigidez
Tipo e teor de agregado:
Graúdo e miúdo (de concreto e de alvenaria) - 20% de substituição
Resistência à compressão:
Não informado
Uso do concreto:
Concreto simples, armado ou protendido

Norma, proposta ou especificação:
Texto adicional a norma regular de concretos
1990 e 1995,
Dinamarca

Proposta por:
Associação Dinamarquesa de Concreto
O que diz:
No máximo 20% do agregado miúdo natural pode ser substituído
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Tipo e teor de agregado:
Material processado de demolições, construções, reparos e reformas,
com 95% de concreto, alvenaria e cerâmica – 20%
1990 e 1995,
Dinamarca

Resistência à compressão:
Até 40 Mpa (concreto sem contaminação com pequenas parcelas de
alvenaria)
Uso do concreto:
Concreto armado - Estruturas submetidas a ambientes passivos e
moderados (estrutura interna, clima seco, fundações enterradas)

Norma, proposta ou especificação:
RILEM 121 - DRG
Proposta por:
RILEM – The International Union do Testing and Research
Laboratories for Materials and Structures
O que diz:

1994,
Internacional

Permite o uso de agregado reciclado graúdo de concreto, de alvenaria
e uma mistura de agregado reciclado com agregado natural (no
mínimo 80% de agregado natural), definindo características e
propriedades para os agregados que podem ser utilizados
Tipo e teor de agregado:
Graúdo (alvenaria e concreto)
Resistência à compressão:
De alvenaria - 20 MPa
De concreto - 60 MPa
Mistura de agregado reciclado e natural - Não especificado
Uso do concreto:
Não estrutural e projetos de estruturas de concreto (fatores de
multiplicação fundamentados nos valores aplicados para concretos
convencionais)
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Norma, proposta ou especificação:
DIN 4163 – 1951
RAL-RG 501/1 – 1985
Novo código alemão - 1998
Proposta por:
Norma Alemã - 1951
Especificação Normativa - 1985
Comitê Alemão do Concreto Armado (DafSt) - 1998
O que diz:

1951, 1985 e

Produção e utilização de concretos de agregados reciclados - 1951
Materiais de construção reciclado para construção de estradas -1985
Concreto com agregado reciclado - 1998

1998,
Alemanha

Tipo e teor de agregado:
Não informado - 1951
Não informado - 1985
Graúdo até 35% e miúdo até 25% (concreto) - 1998
Resistência à compressão:
30 Mpa (DIN 4163) - 1951
Não informado - 1985
Graúdo até 25 MPa e miúdo até 35 MPa - 1998
Uso do concreto:
Uso em estruturas (o agregado reciclado deve estar combinado com o
agregado natural)
Obs.: Apesar da permissão, o uso de agregado reciclado para
estruturas expostas ainda é restrito
Norma, proposta ou especificação:
HKBD 2004
Proposta por:

2004, Hong
Kong

Departamento de Construção Civil de Hong Kong
O que diz:
São definidas exigências para as propriedades dos agregados, como
massa especifica mínima, absorção de água máxima e teor de finos
máximo
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Tipo e teor de agregado:
Graúdo
100% - concreto sem uso estrutural
20% - uso estrutural
2004, Hong
Kong

Resistência à compressão:
20 MPa – sem uso estrutural
30 MPa – uso estrutural
Uso do concreto:
Estrutural e não estrutural

Norma, proposta ou especificação:
NBR 15112: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e
operação
NBR 15113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação
NBR 15114: Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação
NBR: 15115: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos

2004, Brasil

NBR 15116: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural - Requisitos
Proposta por:
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
O que diz:
Estabelece requisitos para o emprego de agregados reciclados de
resíduos sólidos da construção civil
Tipo e teor de agregado:
Graúdo e miúdo - Substituição parcial ou total
Resistência à compressão:
15 Mpa (NBR 15116)
Uso do concreto:
Utilização em pavimentação e preparo de concretos sem função
estrutural
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Norma, proposta ou especificação:
BS 8500-2
Proposta por:
British Standard
O que diz:

2006,
Inglaterra

São definidas as situações, teores e resistências dos concretos que se
permite a utilização dos agregados reciclados
Tipo e teor de agregado:
Graúdo (de concreto ou de alvenaria)
20% - para resistências de 20 a 50 MPa
100% - abaixo de 20 MPa
Resistência à compressão:
50 MPa
Uso do concreto:
Internos ou externos sem exposição a cloretos, permite uso estrutural
Norma, proposta ou especificação:
E 471
Proposta por:
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
O que diz:

2006, Portugal

Classifica os agregados graúdos reciclados e estabelece os requisitos
mínimos que deverão respeitar para utilização na fabricação de
concretos
Tipo e teor de agregado:
Graúdo (de concreto ou de alvenaria)
25% - para resistências até 50 MPa, permite uso estrutural
100% - uso não estrutural, ambientes não agressivos
Resistência à compressão:
50 MPa
Uso do concreto:
Permite uso estrutural, como concreto armado
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Norma, proposta ou especificação:
SIA 162/4 (1994) e OT 70085 (2006)
Proposta por:
Suíça Engenharia e Arquitetura
O que diz:

1994 e 2006,
Suíça

São definidas porcentagem de incorporação máxima em função do
tipo de agregado e concreto a ser produzido, que asseguram que o
concreto reciclado apresente características equivalentes as de um
concreto convencional, assegurando que não sejam necessárias
mudanças no dimensionamento das estruturas.
Tipo e teor de agregado:
De concreto – até 100% graúdo, até 20% miúdo (proporções
específicas são estabelecidas)
De concreto e alvenaria (misto) – 100% misto (elementos pouco
exigentes)
Resistência à compressão:
De concreto - 37 MPa
Misto – concretos com até 230 kg/m³ de cimento
Uso do concreto:
Permite uso estrutural, como concreto armado
Norma, proposta ou especificação:
ASTM C 33-82, ASTM 125-79 e ACI E-701 (2007)
Proposta por:
ASTM – American Society for Testing Materials
O que diz:

1979, 1982 e
2007, EUA

Na definição de agregado graúdo e miúdo inclui o material obtido da
britagem de concreto de cimento hidráulico
Tipo e teor de agregado:
Graúdo - ASTM C 33-82
Miúdo - ASTM 125-79
Graúdo em 100% e miúdo em 20% - ACI E-701
Resistência à compressão:
Não informado
Uso do concreto:
Obras rodoviárias
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Norma, proposta ou especificação:
Recomendação australiana CCAA 2008
Proposta por:
CCAA - Cement Concrete and Aggregates Australia
O que diz:

2008,
Austrália

Limita o uso de agregado reciclado em relação à resistência e ao tipo
de uso do concreto reciclado
Tipo e teor de agregado:
Graúdo
30% - até 40 MPa
100% - até 25 MPa
Uso estrutural – até 30%
Resistência à compressão:
40 MPa
Uso do concreto:
Estruturais e não estruturais

Norma, proposta ou especificação:
Recomendação italiana NTC 2008
Proposta por:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
O que diz:

2008, Itália

Permite a utilização total de agregados reciclados em concretos não
estruturais e, para concretos estruturais, é permitida a utilização de
resíduos de demolição em geral, resíduos de demolição de estruturas
de concreto ou de concreto armado e resíduos de concreto de alta
resistência.
Tipo e teor de agregado:
Graúdo
100% - não estrutural
Estrutural até 10 MPa - 100% de resíduo de demolição em geral
Estrutural até 25 MPa – 60% de resíduo de demolição de estruturas de
concreto ou concreto armado
Estrutural até 37 MPa – 30% de resíduo de demolição de estruturas de
concreto ou concreto armado
Estrutural até 55 MPa – 15% de resíduo de concreto de alta
resistência
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Resistência à compressão:
Até 55 MPa
2008, Itália
Uso do concreto:
Estruturais e não estruturais

A Tabela 2.2 apresenta um resumo das normas, propostas e especificações.
Tabela 2.2 – Resumos das normas, propostas e especificações para o uso de agregados reciclados na construção civil

Norma,
proposta,
especificação

Aplicação
permitida

Fração do
agregado
permitida

Máximo teor
de agregado
reciclado
permitido

Máxima
resistência à
compressão
permitida

Japão
(BSCJ, 1977)

Estrutural

Graúdo

100%

30 MPa

Holanda
(CUR, 1986)

Estrutural

Graúdo e miúdo

20%

Não
especificado

Dinamarca
(ADC, 1995)

Estrutural

Miúdo

20%

40 MPa

RILEM
(1994)

Estrutural

Graúdo

100%

60 MPa

Alemanha
(DafSt, 1998)

Estrutural

Graúdo

35%

25 MPa

Miúdo

25%

35 MPa

Não estrutural

Graúdo

100%

20 MPa

Estrutural

Graúdo

20%

30 MPa

Brasil
(NBR, 2004)

Não estrutural

Graúdo e miúdo

100%

15 MPa

Inglaterra
(BS, 2006)

Não
especificado

Graúdo

20%

40 MPa

Portugal
(E471, 2006)

Estrutural

Graúdo

25%

50 MPa

Não estrutural

Graúdo
Graúdo de
concreto
Miúdo de
concreto
Graúdo

100%

-

Miúdo

20%

Hong Kong
(HKBD, 2004)

Suíça
(SIA, 2006)

Estrutural

EUA
(ACI, 2007)

Não
especificado

100%
37 MPa
20%
100%

Não
especificado
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Austrália
(CCAA, 2008)

Itália
(NTC, 2008)

Não estrutural

Graúdo

100%
30%

Estrutural

Graúdo

30%

Não estrutural

Graúdo

100%

Estrutural

Graúdo
Graúdo

100%
60%

25 MPa
40 MPa
Não
especificado
Não
especificado
10 MPa
25 MPa

Estrutural

(estruturas ou
concreto armado)
Graúdo (concreto
de alta resistência)

30%

37 MPa

15%

55MPa

Estrutural

De forma geral, as normas e especificações para o uso de agregados reciclados na
construção civil podem servir como base, mas revelam-se restritivas e limitantes.
Portanto, publicações de novas recomendações normativas especificam para os resíduos
de construção e demolição tornam-se necessárias.

2.2 ADERÊNCIA AÇO-CONCRETO
Oliveira (2011) explica que para que o concreto armado funcione de forma segura como
elemento estrutural, é de extrema importância que a aderência aço-concreto permita que
o material trabalhe como único, uniforme, homogêneo e isótropo. O autor diz que a
funcionalidade do concreto armado se baseia na capacidade de transferência de esforços
entre o concreto, que resiste à compressão, e a armadura, que resiste à tração, que só é
possível quando ocorre uma resistência ao deslocamento relativo entre os componentes,
entendida como a resistência de aderência do conjunto. Pode-se utilizar a tensão de
cisalhamento que se forma na interface entre o aço e o concreto para determinar a
aderência.
2.2.1 TIPOS DE ADERÊNCIA
De acordo com Oliveira (2011), a tensão de aderência é entendida como o valor médio
das transferências de forças no conjunto, visto que a resistência de aderência é
constituída por três tipos de aderência, porém esta divisão é somente didática, já que não
é possível determinar experimentalmente cada tipo de aderência de maneira separada.
Assim, a aderência aço-concreto é a combinação de três componentes: adesão química,
atrito e aderência mecânica (ancoragem).
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Reis (2009) identifica os tipos de aderência através da análise da curva tensão de
cisalhamento x deslocamento relativo obtida em ensaio de arrancamento, na qual é
possível observar: a aderência por adesão no trecho inicial, seguida pela aderência
mecânica, que está relacionada ao trecho entre a ruptura da adesão e a tensão de
cisalhamento última, e ao final do ensaio aparece a aderência por atrito, relacionada ao
pós-pico. A Figura 2.5 apresenta as fases da aderência.

Figura 2.5 – Tipos de aderência na curva de tensão de cisalhamento x deslocamento relativo: (a) barras lisas e (b)
barras nervuradas (REIS, 2009)

a) Aderência química
A aderência química é causada pela ligação físico-química que existe entre o aço e o
concreto devido às reações de pega do cimento. Eligehausen et al. (1983) acreditam que
a aderência química apresenta valores baixos, da ordem de 0,5 a 1,0 N/mm², que são
facilmente ultrapassados por um pequeno deslocamento entre o aço e o concreto.
Segundo Reis (2009), para que essa parcela da aderência seja desenvolvida, é preciso
que ocorra reação do cimento com a barra de aço, e a intensidade de aderência vai
depender das condições de limpeza da superfície e da rugosidade da barra.
b) Aderência mecânica
A aderência mecânica é fornecida pela presença de nervuras na barra, que atuam como
pontos de apoio e travamento, portanto este tipo de aderência é mais significativo em
barras nervuradas, porque para barras lisas, apesar de existir aderência mecânica devido
a pequenas irregularidades na barra, esta aderência pode ser considerada desprezível
(REIS, 2009). No caso de barras nervuradas, esta aderência é a principal responsável
pela ancoragem da barra ao concreto (ALMEIDA FILHO, 2006).
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c) Aderência por atrito
A aderência por atrito existe devido às forças de atrito que ocorrem entre os dois
materiais, e sua intensidade vai depender do coeficiente de atrito do aço (e da
rugosidade da barra) e da capacidade de deformabilidade do concreto (REIS, 2009).
2.2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM NA ADERÊNCIA
De forma geral, muitos fatores podem influenciar no valor e no comportamento da
aderência aço-concreto, causando melhor ou pior desempenho do conjunto. A Tabela
2.3 apresenta os principais parâmetros que influenciam na aderência aço-concreto e
indica as consequências na aderência de acordo com a variação desses parâmetros.
Tabela 2.3 – Principais parâmetros que influenciam na aderência aço-concreto

Concreto

Aço

Parâmetro de influência

Situação

Consequência na
aderência

Composição

Boa dosagem

Aumento

Qualidade

Boa matriz

Aumento

Adensamento

Diminuição da porosidade

Aumento

Idade

Aumenta

Aumenta

Resistência à compressão

Aumento

Aumento

Superfície da barra

Aumento da rugosidade

Aumento

Posição das nervuras

Inclinadas ao eixo da barra

Aumento

Posição das barras

Vertical

Aumento

Fonte: FRANÇA (2004), ALMEIDA FILHO (2006), REIS (2009)

a) Composição do concreto
A dosagem do concreto influencia na resistência de aderência de diversas formas, por
exemplo, a interação entre o concreto e o aço, a resistência da matriz, a relação
água/agregados, o tipo de agregado, a reologia da mistura e o uso ou não de aditivos.
Moura (1991) explica que os agregados fornecem uma maior aderência na interface açoconcreto do que a pasta de cimento, portanto quanto maior a quantidade de agregados,
maior a aderência. De acordo com Oliveira (2011), os autores Martin e Noakowski
(1981) afirmam que o comportamento da aderência aumenta com utilização de menor
quantidade de água e maiores diâmetros de agregado.
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b) Adensamento do concreto
O adensamento apresenta importante relação com a aderência, pois um adensamento
inadequado pode deixar poros e vazios no interior do concreto, enfraquecendo a matriz
e diminuindo a aderência (FRANÇA, 2004).
c) Resistência à compressão do concreto
Reis (2009) afirma que a resistência à compressão é o parâmetro que mais influencia na
aderência, e a relação entre as duas é diretamente proporcional. Monteiro (1985)
realizou ensaios de aderência do tipo Pull-Out-Test em concretos de diferentes
resistências e concluiu que a resistência à compressão do concreto tem função
fundamental na resistência de aderência, e quanto maior a resistência à compressão,
maior a aderência verificada.
Vieira (1994) diz que a importância da resistência à tração ou à compressão do concreto
depende do modo de ruptura do conjunto, para ruptura por fendilhamento, o fator
principal que influencia na aderência é a resistência à tração, já no caso de ruptura por
arrancamento, o fator determinante é a resistência à compressão.
d) Superfície da barra
De acordo com Vieira (2004), nas barras lisas, a adesão é a principal responsável pela
aderência, portanto o estado da superfície da barra é de elevada importância na
aderência. Em casos de uso de desmoldante, as barras lisas passam a não apresentar
aderência significativa.
Já para barras nervuradas, a parcela da adesão não é significativa na resistência de
aderência, visto que a aderência mecânica é muito maior, portanto o estado superficial
da barra não influencia nesta resistência (OLIVEIRA, 2011).
e) Posição das barras
Almeida Filho (2006) afirmou que quando as barras são posicionadas verticalmente e
solicitadas em sentido oposto à concretagem apresentam valores de resistência maior
em relação a barras na posição vertical ou horizontal solicitadas no sentido da
concretagem.
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2.2.3 ENSAIOS DE ADERÊNCIA
Existem alguns tipos de ensaios para determinação da tensão de aderência e do
deslocamento relativo. No caso da norma brasileira, a NBR 7477 (1982) avalia a tensão
de aderência através da determinação do coeficiente de conformação superficial pelo
ensaio de tirantes de concreto de forma prismática sob esforços de tração nos extremos
de uma barra.
A seguir, são apresentados alguns dos ensaios de aderência que permitem a
determinação do coeficiente de conformação superficial: ensaio de arrancamento direto,
ensaio de arrancamento com duas barras, ensaio de arrancamento com quatro barras,
ensaio de arrancamento com anel circunferencial, ensaio de flexão, ensaio de extremo
de viga e ensaio de tirante de concreto.
a) Ensaio de Arrancamento Direto ou Pull-Out-Test (POT)
O ensaio de arrancamento direto ou padrão (também conhecido como “pull-out-test”) é
o mais utilizado para determinação de aderência, porque fornece resultados qualitativos
e quantitativos satisfatórios que permitem uma boa compreensão dos parâmetros que
influenciam na aderência (REIS, 2009). A Figura 2.6 ilustra o esquema do método do
ensaio de arrancamento.

Figura 2.6 – Desenho esquemático do método de ensaio de arrancamento direto (adaptado de Vale Silva et al. (2013))
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Barbosa et al. (2000) comentam que este ensaio se destaca por apresentar menor custo e
uma execução mais simples, além de permitir uma compreensão do comprimento
mínimo de ancoragem.
O ensaio visa a análise da aderência de um concreto armado, através da aplicação de
força de tração em um dos extremos de uma barra de aço posicionada no centro de um
bloco de concreto. No ensaio, são realizadas as medições da força de arrancamento
aplicada em um dos extremos da barra de aço e dos escorregamentos no outro extremo
da barra. Este ensaio é normalizado pela RILEM/CEB/FIB10/RC6 (1983) e pela ASTM
C243 (1991). O Brasil ainda não possui normas consolidadas para este ensaio de
aderência.
b) Ensaio de Arrancamento com Duas Barras
Dumêt (2003) explica que este ensaio é uma adaptação do ensaio de arrancamento
padrão, através da utilização de duas barras no lugar de apenas uma. A moldagem do
concreto ocorre de forma que as duas barras apresentem uma distância de 2,5 cm entre
si. Além disso, para a eficiência do ensaio, um das barras deve ser menor, para que a
ruptura ocorra nesta barra. O objetivo é o estudo da aderência e do comprimento de
ancoragem da barra menor. Segundo Reis (2009), este estudo fornece resultados mais
reais ao se estudar a aderência em armaduras passivas, visto que o concreto permanece
tracionado. A Figura 2.7 ilustra o esquema do método de ensaio de arrancamento com
duas barras.

Figura 2.7 – Desenho esquemático do método de ensaio de arrancamento com duas barras (adaptado de Reis (2009))
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c) Ensaio de Arrancamento com Quatro Barras
Barbosa (2001) explica o ensaio de arrancamento com quatro barras como um corpo-deprova preso por três barras dispostas nos vértices do formato de um triângulo e uma
barra de aço central do outro lado do corpo-de-prova. É aplicada uma força de tração na
barra central e o corpo-de-prova é mantido imóvel devido às reações nas outras três
barras. A Figura 2.8 ilustra o esquema do método do ensaio de arrancamento com
quatro barras.

Figura 2.8 – Desenho esquemático do método de ensaio de arrancamento com quatro barras (adaptado de Ducatti
(2003))

d) Ensaio de Arrancamento com Anel Circunferencial ou Ring Pull-Out Test
Assim como no ensaio de arrancamento direto, este ensaio consiste em aplicar uma
força de tração a uma barra de aço concretada no centro de um corpo-de-prova de
concreto, a diferença se dá pelo formado circular do corpo-de-prova e o envolvimento
do concreto por um anel metálico. No ensaio, através da presença de strain gages, são
determinadas as deformações, os escorregamentos, a tração em um dos extremos da
barra de aço e as forças de aderência (FRANÇA, 2004). A Figura 2.9 ilustra o esquema
do método do ensaio de arrancamento com anel circunferencial.

Figura 2.9 - Desenho esquemático do método de ensaio de arrancamento com anel circunferencial (FRANÇA, 2004)
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e) Ensaio de APULOT ou POT modificado
O ensaio de APULOT foi sugerido por Lorrain e Barbosa (2008) como uma
modificação do ensaio de Pull-Out-Test (POT), com o objetivo de facilitar o método de
ensaio de arrancamento, para que fosse possível sua realização em canteiro de obra.
Assim, o ensaio é baseado no mesmo princípio do ensaio de arrancamento, utilizando o
conjunto corpo-de-prova de concreto com uma barra de aço, porém a moldagem do
concreto é realizada dentro de uma garrafa PET de 2 litros e a força é aplicada através
de macaco hidráulico, equipamento comum em obras de engenharia civil.
O ensaio permite a obtenção dos valores de deslocamento da barra e da força de
arrancamento, de forma a possibilitar o cálculo das tensões de aderência (BAIOCHI et
al., 2013). A Figura 2.10 ilustra o esquema do método do ensaio de APULOT.

Figura 2.10 - Desenho esquemático do método de ensaio de APULOT (adaptado de Vale Silva (2010)

f) Ensaio de Flexão ou Beam Test (BT)
O ensaio de flexão para determinação da aderência consiste em um conjunto de dois
paralelepípedos de concreto lado a lado, unidos por uma barra de aço na parte inferior e
por uma rótula na parte superior. A Figura 2.11 ilustra o esquema do método do ensaio
de flexão.

Figura 2.11 - Desenho esquemático do método do ensaio de flexão (adaptado de Almeida Filho (2006))
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A força é aplicada em cima da viga em dois pontos com a mesma intensidade, de forma
a promover uma flexão na viga. O objetivo do ensaio consiste em se medir os
deslocamentos relativos entre a barra e os blocos de concreto (ALMENIDA FILHO,
2006).
g) Ensaio de Extremo de Viga ou Beam End Test
A Figura 2.12 ilustra o esquema do método do ensaio de extremo de viga.

Figura 2.12 - Desenho esquemático do método do ensaio de extremo de viga (RIBEIRO, 1985)

O ensaio tem como objetivo simular a situação de aderência que ocorre no extremo
inferior da viga simplesmente apoiada. O ensaio de extremo de viga é uma variação do
ensaio de flexão, que consiste em uma barra de aço na região inferior de um corpo-deprova de concreto, na qual é aplicada uma força de tração e a reação, que simula a zona
de compressão da viga, é aplicada na região superior do concreto (FRANÇA, 2004).
Ribeiro (1985) afirma que o ensaio de extremo de viga fornece as mesmas informações
que são obtidas no ensaio de flexão, portanto se torna uma opção mais viável já que o
corpo-de-prova necessário tem menores dimensões.
h) Ensaio de Conformação Superficial ou Ensaio de Tirante de Concreto
O ensaio de tirante de concreto se encontra normalizado na NBR 7477 (1982). Segundo
Reis (2009), este ensaio reproduz de forma adequada as solicitações na região
tracionada de vigas fletidas e permite uma caracterização da fissuração no concreto.
Neste ensaio, o corpo-de-prova é um bloco prismático de concreto armado com uma
barra de aço de um extremo ao outro. O ensaio consiste na aplicação de forças de tração
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nos dois extremos da barra e determinação dos deslocamentos relativos entre os
materiais. O coeficiente de conformação superficial é determinado através da avalição
dos afastamentos da fissuração. A Figura 2.13 ilustra o esquema do método do ensaio
de tirante de concreto.

Figura 2.13 - Desenho esquemático do método do ensaio de tirante de concreto (adaptado de Reis (2009))
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3.MATERIAIS E MÉTODOS DE ENSAIOS

3.1 PLANO EXPERIMENTAL
A Figura 3.1 apresenta as etapas do plano experimental do presente trabalho.

Figura 3.1 - Etapas do plano experimental
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O trabalho experimental se inicia com a produção dos agregados reciclados, através de
britagem, secagem, peneiramento e homogeneização dos resíduos da britagem de uma
viga produzida em laboratório.
Com a aquisição dos demais materiais (cimento, brita natural, areia natural,
superplastificante e barras de aço) e após a homogeneização dos agregados reciclados,
começa a etapa de caracterização de todos os materiais, na qual são determinados:
classificação granulométrica, composição química, massa específica e absorção total,
compacidade, compatibilidade e ponto de saturação, resistência à compressão do
cimento e propriedades físicas e mecânicas do aço (resistência à tração e tensão de
escoamento).
A seguir, é realizada a dosagem científica através do Método de Empacotamento
Compressivo (MEC) de concretos de 25 e 65 MPa, com teores de 0%, 25% e 50% de
agregado reciclado graúdo. Para cada resistência, são desenvolvidas duas misturas com
teores de agregado reciclado (25% e 50% de agregado reciclado) e uma mistura de
concreto convencional para referência (0% de agregado reciclado).
Com os valores das dosagens determinados por MEC, são realizadas moldagens dos
concretos para verificação do abatimento e da resistência desejada para ensaio de
compressão aos 7 dias. Com isso, são realizadas modificações no traço até obtenção do
concreto desejado.
Iniciam-se então as moldagens dos corpos-de-prova para ensaios em relação às
propriedades mecânicas e estruturais do concreto. As propriedades mecânicas do
concreto são avaliadas através dos ensaios de compressão axial aos 7 (resistência à
compressão) e 28 dias (comportamento tensão x deformação) e tração por compressão
diametral (resistência à tração) aos 28 dias. Para a análise das propriedades estruturais,
foi escolhido o uso de barras de aço de 20,0 mm de diâmetro nos ensaios aos 28 dias de
idade: ensaios de tração em tirantes e ensaios de flexão em vigas.
Os corpos-de-prova para ensaios à compressão aos 7 e 28 dias e ensaios de compressão
diametral aos 28 dias foram produzidos na mesma moldagem dos corpos-de-prova dos
tirantes. Além disso, também foram produzidos corpos-de-prova para ensaios à
compressão aos 28 dias na mesma moldagem das vigas. Isso foi realizado para que a
verificação das propriedades mecânicas de compressão e de tração fosse realizada com a
mesma mistura dos concretos que produziram os tirantes e as vigas.
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3.1.1 MATERIAIS
No presente trabalho, os seguintes materiais são utilizados:


Cimento CPV-ARI



Aditivo superplastificante Glenium 51



Agregados
Brita 0 de concreto reciclado (frações 4,75 a 9,5 mm)
Brita 0 natural
Areia natural



Barra de aço CA-50 nervurada de diâmetro de 20,0 mm

3.1.2 TIPO DE CONCRETO
O trabalho estuda a análise da influência do uso de agregados reciclados de RCD na
aderência entre o aço e o concreto, para isso, duas classes de resistência de concreto são
dosadas, a fim de avaliar a aderência em concretos de resistência normal e concretos de
alta resistência. As resistências adotadas foram:


Concreto de resistência normal de 25 MPa



Concreto de alta resistência de 65 MPa

3.1.3 MISTURAS
Três misturas de concreto são dosadas para cada classe de resistência, sendo duas com
teores de agregado reciclado e uma mistura somente com agregado natural para
produção do concreto de referência. O agregado reciclado foi produzido somente na
fração graúda e os teores de agregado reciclado foram de 25 e 50% em relação ao
volume total de agregado graúdo da mistura. A Figura 3.2 apresenta a representação
gráfica das misturas de concreto.
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Figura 3.2 – Representação gráfica das resistências e dos teores de substituição por agregado reciclado graúdo
adotados no trabalho

3.1.4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
A caracterização dos materiais foi realizada de acordo com:


Classificação Granulométrica
Agregado graúdo e agregado miúdo: segundo a NBR NM 248 (2003)
Cimento: através de granulometria a laser



Composição Química
Cimento: segundo a fórmula de Bogue



Massa Específica e Absorção Total
Cimento: através de picnômetro a gás hélio
Agregado graúdo: massa específica e absorção de água segundo a NBR
NM 53 (2009)
Agregado miúdo: massa específica segundo NBR NM 52 (2009)
Agregado miúdo: absorção de água pela NBR NM 30 (2001)



Compacidade
Cimento: através de ensaio de demanda d’água, segundo De Larrard
(1999)
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Agregado graúdo e agregado miúdo: por ensaio de vibração e
compressão, segundo De Larrard (1999)


Compatibilidade
Cimento: através do funil de Marsh, segundo De Larrard



Resistência à compressão do Cimento
Cimento: segundo NBR 7215 (1997)



Resistência à tração do Aço
Aço: segundo NBR ISSO 6892 (2013)

3.1.5 DOSAGEM CIENTÍFICA
Os concretos estudados foram dosados com base nos procedimentos adotados por De
Larrard (1999) com a ferramenta computacional Betonlab Pro3 (Sedran e De Larrard,
2000), desenvolvido no LCPC a partir do Modelo de Empacotamento Compressível
(MEC) proposto por De Larrard (1999).
O programa simula diversas dosagens dos materiais adotados com base nas
características e propriedades de cada material, além das especificações do concreto
desejado pré-determinadas pelo usuário, e calcula a proporção mais adequada dos
materiais para produção do concreto.

3.2 METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DOS AGREGADOS
RECICLADOS
Para o trabalho, foi produzido o agregado reciclado na fração graúda, no Laboratório de
Estruturas e Materiais Professor Lobo Carneiro (LabEst), da COPPE/UFRJ. O resíduo
foi proveniente da demolição de vigas de concreto produzidas em laboratório. O
processo de beneficiamento do resíduo foi composto por quatro etapas: britagem,
secagem, peneiramento e homogeneização do material. Neste capítulo, são apresentados
os dados do concreto de origem e o detalhamento de cada etapa de beneficiamento.
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3.2.1 PROPRIEDADES DO CONCRETO DE ORIGEM
O concreto utilizado para produção dos agregados reciclados é parte do entulho de seis
vigas de concreto armado reforçadas à flexão com concreto e barras de aço. As vigas
foram produzidas no Laboratório de Estruturas e Materiais Professor Lobo Carneiro
(LabEst) por Vaz (2013) para estudo de comportamento cíclico em elementos
estruturais reforçados.
Para produção do concreto de origem, foram utilizados areia natural e gnaisse britado,
de brita 1 (até 19 mm) para o concreto das vigas e de brita 0 (até 9,5 mm) para o
concreto de reforço. O concreto teve traço em massa de 1:2,71:3,58 e relação
água/cimento de 0,60. O abatimento obtido foi 50 ± 10 mm. A dosagem dos concretos
tinha como objetivo uma resistência média à compressão de aproximadamente 30 MPa.
A dosagem do m³ de concreto da viga e do reforço é apresentada na Tabela 3.1. As
propriedades dos concretos das vigas e dos reforços nos ensaios que acarretaram na
ruptura das vigas reforçadas são apresentadas na Tabela 3.2.
Tabela 3.1 – Composição do concreto por m³ (VAZ, 2013)

Viga

Reforço

Material

Consumo

Material

Consumo

Cimento CPV-ARI

300 kg

Cimento CPV-ARI

300 kg

Brita 1 (até 19 mm)

1074 kg

Brita 0 (até 9,5 mm)

1074 kg

Areia

814 kg

Areia

814 kg

Água

180 litros

Água

180 litros

Tabela 3.2 – Propriedades dos concretos das vigas e dos reforços nos ensaios que acarretaram na ruptura das vigas
reforçadas (VAZ, 2013)

Concreto da viga
V1R

V2R

V3R

V4R

V5R

V6R

𝒇𝒄 (MPa)

33,9

34,1

33,5

33,4

36,1

36,2

𝒇𝒄𝒕,𝒔𝒑 (MPa)

3,61

3,49

3,56

3,68

3,64

3,65

𝑬𝒄 (GPa)

25,2

25,8

25,1

24,8

27,4

27,6

Idade (dias)

677

295

123

183

192

208
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Concreto do reforço
V1R

V2R

V3R

V4R

V5R

V6R

𝒇𝒄 (MPa)

33,1

34,0

33,3

33,2

34,1

34,3

𝒇𝒄𝒕,𝒔𝒑 (MPa)

3,54

3,59

3,58

3,65

3,54

3,56

Idade (dias)

543

135

75

135

116

132

3.2.2 BENEFICIAMENTO DO RESÍDUO
Após o estudo das vigas por Vaz (2013), elas foram trituradas com britadeira e o
entulho foi armazenado no LabEst. Para obtenção dos agregados reciclados de concreto,
foram realizadas quatro etapas para o beneficiamento do entulho: britagem, secagem,
peneiramento e homogeneização. A Figura 3.3 apresenta a pilha de entulho das vigas de
concretos. Para a produção do agregado reciclado, foram separadas e descartadas todas
as barras de aço presentes no concreto de origem.

Figura 3.3 – Pilha de entulho das vigas de concreto (LABEST/COPPE/UFRJ)

3.2.2.1 Britagem
A britagem do concreto foi realizada com o britador de mandíbulas móvel QUEIXADA
200, através do esmagamento dos pedaços de concreto, no qual são produzidos dois
tamanhos de material (fino e grosso). O britador possui três saídas, sendo uma para a
fração grossa e duas para a fração fina, porém houve uma maior produção de fração
grossa. Como o material gerado pelo britador apresentava tamanhos maiores que os
necessários para a pesquisa, todo o material que era produzido em fração grossa foi
passado novamente pelo britador, para diminuição do tamanho dos grãos produzidos. A
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Figura 3.4 apresenta o britador de mandíbulas móvel QUEIXADA 200 utilizado no
processo.

Figura 3.4 - Britador de mandíbulas móvel QUEIXADA 200 (LABEST/COPPE/UFRJ)

A Figura 3.5 apresenta o processo de britagem, mostrando o material que entra e o
material que sai do equipamento.

Figura 3.5 – Processo de britagem do concreto: (a) colocação de pedaços grandes de concreto por cima do britador; e
(b) material já britado saindo embaixo do equipamento (LABEST/COPPE/UFRJ)

3.2.2.2 Secagem
Após a etapa de britagem, o material reciclado foi espalhado em finas camadas sobre
uma lona sob o sol para sua secagem. A Figura 3.6 apresenta o material reciclado em
processo de secagem ao sol.
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Figura 3.6 – Material reciclado em processo de secagem ao sol (LABEST/COPPE/UFRJ)

3.2.2.3 Peneiramento
A etapa de peneiramento é realizada com o material já seco. Foram utilizadas peneiras
de 0,150 mm, 4,75 mm e 9,5 mm, e o material foi separado com o uso de um peneirador
mecânico. A Figura 3.7 apresenta o peneirador mecânico e as peneiras utilizados para a
realização da separação do material reciclado em frações.

Figura 3.7 – Peneirador mecânico para separação do material reciclado em frações: (a) equipamento; e (b) peneiras
utilizadas (LABEST/COPPE/UFRJ)

O material retido na peneira 9,5 mm foi separado para passar por nova britagem, o
material entre as peneiras 4,75 e 9,5 mm será utilizado no trabalho como agregado
reciclado graúdo, o material entre as peneiras 0,150 e 4,75 mm foi classificado como
agregado reciclado miúdo, e o material passante da peneira 0,150 mm foi classificado
como filler. A Figura 3.8 apresenta o processo de peneiramento realizado.
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Figura 3.8 – Processo de peneiramento: (a) colocação do material em cima da primeira peneira; (b) arrumação do
material na peneira; (c) fechamento da tampa do peneirador antes de ligar a vibração; (d) após vibração, recolhimento
do material retido na primeira peneira (maior que 9,5 mm); (e) recolhimento do material retido na segunda peneira
(4,75 a 9,5 mm); (f) recolhimento do material retido na terceira peneira (0,150 a 4,75 mm); e (g) recolhimento do
material retido no fundo (menor que 0,150 mm) (LABEST/COPPE/UFRJ)

A Figura 3.9 apresenta as frações separadas no peneiramento: brita 1 (nova britagem),
brita 0 (utilizado nesta pesquisa), areia (não utilizado nesta pesquisa) e filler (não
utilizado nesta pesquisa). A Tabela 3.3 apresenta a classificação e o destino do material
reciclado produzido após peneiramento.
Tabela 3.3 – Classificação e destino do material reciclado produzido após peneiramento

Classificação do material
reciclado produzido

Tamanho dos grãos

Destino

Brita 1

Maior que 9,5 mm

Nova britagem

Brita 0

4,75 a 9,5 mm

Homogeneização para utilização
neste trabalho

Areia

0,150 a 4,75 mm

Reservado para trabalhos futuros

Filler

Menor que 0,150 mm

Reservado para trabalhos futuros
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Figura 3.9 – Frações separadas no peneiramento: brita 1, brita 0, areia e filler (LABEST/COPPE/UFRJ)

3.2.2.4 Homogeneização dos Agregados Reciclados
O processo de homogeneização pode ser visto na Figura 3.10.

Figura 3.10 – Processo de homogeneização: (a) inicio do espalhamento do material na pilha; (b) espalhamento em
camadas para direita; (c) espalhamento em camadas para esquerda; (d) separação do material das pontas; (e)
recolhimento do material das pontas; (f) espalhamento do material recolhido das pontas; (g) pilha de homogeneização
pronta; e (h) armazenamento do agregado reciclado em bombonas (LABEST/COPPE/UFRJ)
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Após o termino do peneiramento de todo o material reciclado, foi realizada a
homogeneização do material através de pilha alongada para o agregado graúdo. O
processo consiste em espalhar pequenas quantidades de material ao longo de uma pilha,
sempre na mesma quantidade. O material foi espalhado nas camadas em sentidos
alternados, da direita para a esquerda e, em seguida, da esquerda para a direita, até que
todo material tivesse sido espalhado. Após a distribuição de todo o material em diversas
camadas, o agregado depositado nas extremidades da pilha foi recolhido e distribuído
novamente da mesma forma ao longo da pilha.
Após a homogeneização, o material foi colocado em bombonas de plástico para
armazenamento ao longo da pesquisa.

3.3 MÉTODOS DE ENSAIOS UTILIZADOS
Neste capítulo, são apresentadas as metodologias de ensaios empregadas para
caracterização dos materiais deste trabalho. Sempre que possível, foram utilizados
ensaios normalizados, que são descritos de forma sucinta. Do contrário, são explicados
mais detalhadamente os métodos e as práticas utilizados que não são normalizados.
3.3.1 CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA
3.3.1.1 Agregados
Para os agregados, a determinação da distribuição de tamanho das partículas foi
determinada através de peneiramento mecânico a seco de acordo com a NBR NM 248
(2003). A Figura 3.11 ilustra o processo de peneiramento para determinação da
granulometria dos agregados miúdo e graúdo.

Figura 3.11 – Processo de peneiramento: (a) agitador mecânico; (b) agregado retido em dada peneira; (c) série de
peneiras utilizadas (LTM/COPPE/UFRJ)
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Para isso, duas amostras foram secas em estufa à temperatura de 110°C ± 5°C por 24
horas e pesadas após a secagem. O material foi despejado em um conjunto de peneiras
encaixadas em ordem crescente de malhas com abertura de 150 µm a 12,5 mm. O
processo de peneiramento foi realizado em um agitador mecânico através de
movimentos circulares por 15 minutos, no Laboratório de Tecnologia Mineral do
Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ. Em seguida, o
material retido em cada peneira foi pesado individualmente. Com os valores da
pesagem, foram determinadas as porcentagens médias, retidas e acumuladas, de modo a
obter o gráfico de composição granulometria de cada agregado.
3.3.1.2 Cimento
Para o cimento, a classificação granulométrica foi determinada por análise a laser
baseada nos parâmetros utilizados por Cordeiro (2006). Os ensaios foram realizados no
analisador de partículas a laser Malvern Martersizer, que se baseia na técnica de
espalhamento de luz, ou seja, consiste na medição dos ângulos de difração do raio laser,
que são relacionados aos diâmetros das partículas. A Figura 3.12 apresenta o
equipamento utilizado: analisador de partículas a laser Malvern Martersizer.

Figura 3.12 – Analisador de partículas a laser Malvern Martersizer: (a) equipamento completo ligado ao computador;
(b) haste posicionada no béquer com amostra (LABEST/COPPE/UFRJ)

A duração do ensaio foi de 60 segundos, com uso de lente 100 (0,5 – 180 µm), álcool
etílico absoluto P.A. como dispersante e ultrassom. A função do dispersante é promover
a separação dos aglomerados de partículas, de forma a evitar erros nas medidas de
tamanho. Sempre que possível, o dispersante utilizado é a água, porém como o cimento
é solúvel em água, a opção foi a utilização do álcool etílico. A quantidade de material é
adicionada aos poucos à solução para que o índice de obscuração medido pelo
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analisador fique entre 20% e 25%, que é a faixa correspondente de concentração de
partículas ideal para análise.
Para a geração da curva de distribuição granulométrica, são determinados os
acumulados abaixo de dados diâmetros. No caso, foram utilizados os parâmetros D(0,1),
D(0,5) e D(0,9), que representam os tamanhos de partículas abaixo dos quais se
encontram 10%, 50% e 90% da massa do material, respectivamente. Os ensaios foram
realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ.
3.3.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA
A composição química do cimento Portland foi determinada através da análise por
espectrometria de fluorescência de raios X por energia dispersiva, em equipamento
Shimadzu, modelo EDX-720, com tubo com tensão de 5 kW e alvo de ródio (Rh). As
amostras de cimento foram secas em estufa à temperatura de 80ºC ± 5ºC, por um
período de 24 horas, e prensadas com ácido bórico para a formação de um disco. A
Figura 3.13 apresenta o equipamento utilizado: espectrômetro de Fluorescência de
Raios X, modelo EDX-720.

Figura 3.13 - Espectrômetro de Fluorescência de Raios X, Modelo EDX-720 (LABEST/COPPE/UFRJ)

Os resultados dos ensaios são apresentados na forma percentual dos seguintes óxidos:
CaO, SiO2, SO3, Al2O3, Fe2O3, K2O, SrO, TiO2, MnO, Tm2O3 e ZnO. Os ensaios foram

realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ.
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3.3.3 PERDA AO FOGO
Os valores de perda ao fogo foram obtidos de acordo com os procedimentos descritos na NBR
5743 (1989), cujo ensaio realiza a queima da amostra de cimento. O ensaio consiste em colocar
uma amostra de cimento em um cadinho de porcelana tarado e calcinar em forno mufla à
temperatura de 950ºC ± 50ºC, com taxa de aquecimento de 10ºC/min, por 20 minutos. Os

ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil
da COPPE/UFRJ. A Figura 3.14 apresenta os passos do método de ensaio.

Figura 3.14 - Ensaio de perda ao fogo do cimento: (a) amostras de cimento em cadinho de porcelana; (b)
armazenamento das amostras para evitar ganho de umidade; (c) balança utilizada no ensaio para evitar ganho de
umidade; (d) forno mufla; (e) amostras dentro do forno prontas para queima (LABEST/COPPE/UFRJ)

O valor de perda ao fogo é obtido pela média aritmética de quatro determinações, que
foram calculadas pela Equação (3.1):
𝑃𝐹 (%) =

𝑚110 − 𝑚950
∙ 100
𝑚110

(3.1)

Onde:
𝑃𝐹: perda ao fogo em porcentagem;
𝑚110 : massa da amostra seca em estufa a 110ºC ± 10ºC, em gramas;
𝑚950 : massa da amostra seca em estufa a 950ºC ± 50ºC, em gramas.
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3.3.4 MASSA ESPECÍFICA E ABSORÇÃO TOTAL
3.3.4.1 Cimento
Para a determinação do valor de massa especifica para o cimento Portland, foi utilizado
um picnômetro a gás hélio, modelo AccuPyc 1340 da Micromeritics. O método consiste
na determinação do volume de massa conhecida de amostra através da variação de
pressão do gás em um volume calibrado. A Figura 3.15 apresenta o equipamento
utilizado para determinação da massa especifica do cimento.

Figura 3.15 - Picnometro a gás Modelo Accupyc 1340 (LABEST/COPPE/UFRJ)

Para o ensaio, duas amostras foram previamente secas em estufa à temperatura de 80ºC
± 5ºC, por 24 horas. As análises foram realizadas no Laboratório de Estruturas do
Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
3.3.4.2 Agregados graúdos
No caso dos agregados graúdos (natural e reciclado), para as determinações da massa
especifica e da absorção total foram realizados os métodos da NBR NM 53 (2009). As
amostras foram previamente secas em estufa à temperatura de 110ºC ± 5ºC, por um
período de 24 horas. Em seguida, o agregado foi colocado submerso em água à
temperatura ambiente por um período de 24 horas. Ao retirar cada amostra da água, foi
feita uma secagem superficial com um pano absorvente para retirada de toda água
visível e foi feita a pesagem do agregado saturado com superfície seca. Por fim, o
agregado foi submerso novamente em água e é feita a pesagem do material imerso.
Também foi determinada a absorção do agregado graúdo reciclado submerso em água
por 10 minutos, pois esse valor foi utilizado para o cálculo de dosagem, visto que esse
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foi o tempo médio real de contato do agregado com a água durante as misturas de
concreto.
A massa específica é dada pela Equação (3.2):
𝑑=

𝑚
𝑚 − 𝑚𝑎

(3.2)

Onde:
𝑑: massa específica do material seco, em gramas por centímetros cúbicos;
𝑚: massa ao ar do material seco em estufa, em gramas;
𝑚𝑎 : massa do material imerso em água, através de leitura hidrostática, em gramas.
E a absorção total é obtida através da Equação (3.3):
𝐴=

𝑚𝑠 − 𝑚
∙ 100
𝑚

(3.3)

Onde:
𝐴: absorção de água do material, em porcentagem;
𝑚: massa ao ar do material seco em estufa, em gramas;
𝑚𝑠 : massa ao ar do material saturado com superfície seca, em gramas.

3.3.4.3 Agregado miúdo
Para o agregado miúdo, a massa especifica e a absorção total foram determinadas
segundo as prescrições, respectivamente, da NBR NM 52 (2009) e da NBR NM 30
(2001).
O ensaio consiste em colocar as amostras cobertas com água em repouso por 24 horas e,
após as 24 horas, estendê-las sobre uma superfície plana, submetendo as amostras à
ação de uma suave corrente de ar. Com utilização do molde tronco-cônico metálico e
uma haste de compactação, é possível encontrar o momento de agregado saturado
superfície seca. Em seguida, a amostra já pesada foi colocada em um frasco de vidro
calibrado, com volume de 500 ± 5 cm³, e coberta com água até a marca de 500 ml, para
nova pesagem. Ao final do ensaio, as amostras foram secas em estufa à temperatura de
110ºC ± 5ºC, até constância de massa. Os ensaios foram realizados no Laboratório de
Estruturas do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
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De acordo com a NBR NM 52 (2009), a massa específica do agregado miúdo pode ser
determinada através da Equação (3.4):

𝑑1 =

𝑚
𝑉 − 𝑉𝑎

(3.4)

Onde:
𝑑1 : massa específica do material seco, em gramas por centímetros cúbicos;
𝑚: massa ao ar do material seco em estufa, em gramas;
𝑉: volume do frasco de vidro, em centímetros cúbicos;
𝑉𝑎 : volume de água adicionada ao frasco, em centímetros cúbicos;
E para a absorção total, a NBR NM 30 (2001) determina o cálculo através da Equação
(3.5):
𝐴=

𝑚𝑠 − 𝑚
∙ 100
𝑚

(3.5)

Onde:
𝐴: absorção de água do material, em porcentagem;
𝑚: massa ao ar do material seco em estufa, em gramas;
𝑚𝑠 : massa ao ar do material saturado com superfície seca, em gramas.
3.3.5 COMPACIDADE
No trabalho, foi adotado o Modelo de Empacotamento Compressível (MEC) para a
dosagem dos concretos. Para utilização do método, são necessárias diversas
propriedades das matérias-primas e dos concretos que se deseja produzir, dentre elas, a
compacidade experimental é uma das propriedades imprescindíveis para o cálculo. A
compacidade foi determinada através da execução de dois ensaios: ensaio de demanda
d’água (para o cimento) e ensaio de compressão e vibração (para os agregados).
3.3.5.1 Ensaio de Demanda d’água
A compacidade experimental do cimento Portland foi determinada pelo método da
demanda d’água, com base nos procedimentos sugeridos por De Larrard (1999). O
ensaio consiste em acréscimo lento e progressivo de água, a fim de obter uma pasta com
o máximo de empacotamento das partículas.
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Ao longo da adição de água, o material passa por quatro diferentes fases: estado seco;
estado pendular; estado funicular; e estado capilar. (DE LARRARD, 1999; SEDRAN,
1999).
O estado inicial é o estado seco, em que o material apresenta elevado teor de vazios,
como apresentado na Figura 3.16(a). Segundo Sobral (1990) citado por Cordeiro
(2006), com o inicio da adição de água, foi iniciada a formação de pontes líquidas nos
contatos entre as partículas de cimento, criando uma tensão superficial que une o
material, diminuindo o teor de vazios. Esta fase é a do estado pendular, como mostra a
Figura 3.16 (b), e ela termina quando todas as partículas estão envolvidas com água,
dando inicio a fase funicular.

Figura 3.16 - Fases do empacotamento do cimento Portland CPV-ARI durante o ensaio de demanda d'água: (a) estado
seco; (b) estado pendular; (c) final do estado funicular; e (d) inicio do estado capilar (LABEST/COPPE/UFRJ)

A fase funicular tem como característica a presença de bolhas de ar (CORDEIRO,
2006), e a Figura 3.16 (c) apresenta o final da fase funicular. Nesse momento, ocorre a
transição para a fase capilar e esse é o ponto de demanda d’água, quando são visíveis
três partes homogêneas de material separadas e bem definidas, o que indica que todos os
vazios da pasta estão preenchidos por água (CORDEIRO, 2006).
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Como apresentado na Figura 3.16 (d), a partir do ponto de demanda d’água, com a
continuação de acréscimo de água, a mistura começa a ficar fluida rapidamente, visto
que começa um afastamento das partículas e, consequentemente, ocorre a diminuição da
compacidade (DE LARRARD, 1999; SEDRAN, 1999).
O ensaio detalhado foi descrito por Cordeiro (2006) e consiste na colocação da amostra
de cimento (350 g) em um misturador planetário, adicionando de pequena quantidade de
água e batendo em velocidade baixa por 1 minuto. Em seguida, foi realizada uma nova
adição de água e a velocidade foi aumentada para alta por mais 1 minuto. Então, foram
feitos acréscimos lentos de pequenas quantidades de água, até que foi observado o
momento de ponto de demanda d’água, com a formação de três partes homogêneas de
pasta e ausência de umidade na parede interna da cuba da batedeira.
O tempo médio de ensaio foi de 10 minutos e foram realizados ensaios em quatro
amostras de cimento. A massa de água necessária que deve ser adicionada ao cimento
de forma que a pasta atinja o ponto de demanda d’água foi calculada através da média
aritmética dos valores obtidos para as quatro amostras. Os ensaios foram realizados no
Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
O ensaio de compacidade do cimento também foi realizado em pastas produzidas com
aditivo superplastificante, com a dosagem de superplastificante no valor obtido no
ensaio de ponto de saturação. Com a umidade do ponto de demanda d’água, a
compacidade experimental foi calculada através da Equação (3.6):

𝐶=

1
1 + 𝛿.

𝑚𝑎
𝑚

(3.6)

Onde:
𝐶: compacidade experimental;
𝛿: massa específica do material;
𝑚𝑎 : massa de água;
𝑚: massa de material.
3.3.5.2 Ensaio de Compactação Mecânica e Vibração
Para partículas maiores que 100 µm, o ensaio para a determinação da compacidade
experimental de De Larrard (1999) propõe de uma combinação simultânea dos
processos de compressão mecânica e de vibração do material. O ensaio consiste em
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condicionar um volume de agregado em um cilindro metálico posicionado sobre uma
mesa vibratória e pressionar o material com um pistão maciço, enquanto é realizada
uma vibração no material. Esse método foi adotado para os agregados graúdo natural,
graúdo reciclado e miúdo natural.
A Figura 3.17 apresenta as etapas do ensaio de compressão e vibração dos agregados
para determinação da compacidade.

Figura 3.17 - Etapas do ensaio de compressão e vibração dos agregados: (a) preenchimento do cilindro com a
amostra; (b) posição inicial do pistão antes da vibração; (c) registro da altura do pistão (antes e depois da vibração)
com o catetômetro; e (d) posição final do pistão após vibração (LABEST/COPPE/UFRJ)

O preparo do ensaio se resume em posicionar e prender o cilindro em cima da mesa
vibratória, colocar a amostra de material dentro do cilindro e posicionar o pistão em
cima do material e dentro do cilindro metálico. Inicialmente, foi registrada a altura
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inicial do pistão com uso de um catetômetro. A mesa vibratória foi acionada por 3
minutos e a altura final do pistão também foi registrada, determinando a altura da
camada compactada de agregado. Os ensaios foram realizados no Laboratório de
Estruturas do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
A massa de amostra para os agregados graúdos (natural e reciclado) foi de 6,5 kg e a
massa de amostra para o agregado miúdo foi de 3,0 kg. O cilindro metálico tem 160 mm
de diâmetro e 320 mm de altura. O pistão apresenta peso aproximado de 200 N,
realizando uma pressão de 10 kPa sobre o material dentro do cilindro. A vibração
produzida pela mesa apresenta frequência de 68 Hz.
A Figura 3.18 apresenta o aspecto de uma amostra de agregado graúdo antes e após o
ensaio de compacidade.

Figura 3.18 - Aspecto da amostra de agregado graúdo: (a) antes do ensaio; e (b) após o ensaio de compacidade
(LABEST/COPPE/UFRJ)

Para obtenção de um resultado mais preciso, cada agregado foi separado em 3 diferentes
classes de tamanhos, através de um processo de peneiramento. Foram realizadas duas
determinações de compacidade para cada uma das três classes de cada agregado, sem
repetição da mesma amostra (duas amostras diferentes para cada classe).
A Tabela 3.4 apresenta as classes em relação ao tamanho dos grãos de cada agregado
que foram utilizadas para realização do ensaio.
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Tabela 3.4 - Classes de tamanho dos grãos dos agregados para ensaio de compacidade

Agregado
Graúdo
(natural e reciclado)
4,75 a 9,50 mm

Miúdo
(natural)
0,15 a 4,75 mm

Classe

Tamanho dos grãos

Classe 1

7,93 a 9,50 mm

Classe 2

6,30 a 7,93 mm

Classe 3

4,75 a 6,30 mm

Classe 1

2,36 a 4,75 mm

Classe 2

1,18 a 2,36 mm

Classe 3

0,15 a 1,18 mm

O valor de compacidade de cada agregado foi calculado através da média aritmética dos
valores obtidos para as três classes. A compacidade experimental foi calculada através
da Equação (3.7):

𝐶=

4 𝑀𝑠
𝜋. 𝐷𝑐2 . ℎ. 𝛿

(3.7)

Onde:
𝐶: compacidade experimental;
𝑀𝑠 : massa de material seco;
𝐷𝑐 : diâmetro interno do cilindro;
ℎ: altura da camada de material compactada ao final do ensaio;
𝛿: massa específica do material.

3.3.6 ENSAIO DE COMPATIBILIDADE E PONTO DE SATURAÇÃO
É muito importante a caracterização do aditivo químico superplastificante, pois suas
propriedades influenciam na dosagem e na produção das misturas de concreto. A
quantidade de aditivo deve ser utilizada a fim de proporcionar a trabalhabilidade
desejada, com uma relação água-cimento reduzida e um bom aproveitamento do
produto. Para avaliar o ponto de saturação do superplastificante e a compatibilidade
entre o superplastificante e o cimento, foram realizados ensaios de escoamento de pastas
de cimento através do funil de Marsh (DE LARRARD, 1999).
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O ensaio consiste em medir o tempo de escoamento de 1 litro de pasta de cimento por
um funil com 5 mm de diâmetro. As pastas foram produzidas com relação água/cimento
fixo de 0,35 e teores de superplastificante variando de 0,0 a 1,0% em relação à massa de
cimento (foram utilizados 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,60, 0,80 e 1,0%). As pastas foram
ensaiadas com 5, 30 e 60 minutos após o processo de mistura. Os ensaios foram
realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ.
O ensaio de cone de Marsh indica o ponto de saturação do dispersante em relação ao
cimento, que corresponde à dosagem de superplastificante máxima com a que o cimento
consegue absorver todas as moléculas de aditivo. Ou seja, acima dessa dosagem, o
aumento de aditivo não influencia mais de forma significativa na dispersão, pois o
cimento não o absorve. (CORDEIRO, 2006)
A dosagem do ponto de saturação é expressão em percentual de sólidos do aditivo
superplastificante em relação à massa total de cimento. A Figura 3.19 apresenta as
etapas do ensaio de compatibilidade realizado no cone de Marsh.

Figura 3.19 - Etapas do ensaio de compatibilidade: (a) preparação do ensaio de cone de Marsh; (b) fechamento da
abertura do funil; (c) colocação total da pasta dentro do funil ainda fechado; (d) liberação do escoamento para
enchimento da proveta com a pasta de cimento até a medida de 1000 ml (LABEST/COPPE/UFRJ)
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3.3.7 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CIMENTO
Para dosagem pelo MEC, foi necessário determinar a resistência à compressão do
cimento Portland. Os ensaios foram realizados com base nas prescrições da NBR 7215
(1997).
Foi produzida uma argamassa composta por cimento e areia normalizada (quatro
frações), na relação de 1:3 em massa, respectivamente, com fator água/cimento de 0,48.
Os materiais utilizados na argamassa foram apresentados na Figura 3.20. Foram
utilizados corpos-de-prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura. A
argamassa foi preparada em um misturador mecânico e compactada manualmente no
molde com uma haste. Os corpos-de-prova foram mantidos dentro dos moldes em cura
úmida por 24 horas, foram desmoldados e, em seguida, foram mantidos imersos em
solução saturada de cal até a realização do ensaio.

Figura 3.20 – Materiais utilizados para produção da argamassa para o ensaio de resistência à compressão do cimento:
(a), (b), (c) e (d) quatro frações de areia normalizada; e (e) cimento Portland CPV-ARI (LABEST/COPPE/UFRJ)

Antes do ensaio, os corpos-de-prova tiveram suas extremidades regularizadas e
paralelizadas com o auxílio de um torno mecânico. O ensaio foi realizado em prensa
servo-controlada Shimadzu, modelo UH-F1000kN, em quatro exemplares para cada
idade e foram realizados ensaios aos 3, 7 e 28 dias. A velocidade de carregamento foi de
0,3 mm/min e foi obtida a carga de ruptura. O carregamento foi aplicado de forma
contínua e sem choques, e a velocidade foi mantida constante durante todo o ensaio. Os
ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil
da COPPE/UFRJ. A Figura 3.21 apresenta os moldes cilíndricos preenchidos com a
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argamassa já compactada e o posicionamento do corpo-de-prova na prensa para o ensaio
de resistência à compressão.

Figura 3.21 – (a) Argamassa dentro dos moldes cilíndricos após moldagem e compactação; e (b) Posicionamento do
corpo-de-prova para ensaio de resistência }a compressão do cimento Portland (LABEST/COPPE/UFRJ)

A resistência à compressão do cimento foi calculada segundo a Equação (3.8):

𝑓𝑐 =

4𝐹
𝜋𝐷2

(3.8)

Onde:
𝑓𝑐 : resistência à compressão, em megapascals;
𝐹: força máxima alcançada, em newtons;
𝐷: diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros.
3.3.8 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO AÇO
Para caracterização das barras de aço, foram realizados ensaios seguindo as prescrições
da NBR ISO 6892 (2013) para determinação das propriedades mecânicas à tração. O
ensaio de resistência à tração do aço consiste em deformar um corpo-de-prova por força
de tração até sua fratura. O ensaio foi realizado em prensa servo-controlada Shimadzu,
modelo UH-F1000kN, em três barras de aço de 500 mm de comprimento. A velocidade
de carregamento foi de 0,3 mm/min e foi realizada a aquisição de dados, ou seja, além
da carga de ruptura, o comportamento tensão versus deformação ao longo do
carregamento foi obtido. O carregamento foi aplicado de forma contínua e sem choques,
e a velocidade foi mantida constante durante todo o ensaio. Os sinais de força e
deslocamento foram registrados pelo sistema de aquisição de dados “ADS 2000”, de 16
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bits, da marca Lynx, com o auxílio do software AQdados. Os ensaios foram realizados
no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ. O
processo de ensaio é apresentado na Figura 3.23.
Foram utilizados extensômetros elétricos (strain gages) para aço da marca Kyowa
Eletronic Instruments, colados no centro da barra, com cola Super Bonder da marca
Loctite, em região lixada para melhor fixação dos extensômetros, como apresentado na
Figura 3.22.

Figura 3.22 – Preparo da barra de aço CA-50 para ensaio de resistência à tração: (a) corpo-de-prova; (b) detalhamento
da regiãos central lixada para fixação do extensômetro; e (c) extensômetro elétrico (strain gage) para aço da marca
Kyowa (LABEST/COPPE/UFRJ)

Figura 3.23 – Ensaio de resistência à tração no aço: (a) corpo-de-prova posicionado para iniciar o ensaio; (b) corpode-prova após ruptura por tração; e (c) detalhamento da ruptura da barra (LABEST/COPPE/UFRJ)

Para determinação do alongamento pós ruptura, foi necessário que, antes do ensaio,
fossem feitas marcações (traços leves) nas extremidades da medida inicial (𝐿𝑜 ) da barra
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a ser analisada, de forma que após o ensaio fosse possível fazer a determinação da
medida final (𝐿𝑢 ). A Figura 3.24 apresenta o processo de obtenção das medidas inicial e
final para calculo do alongamento pós ruptura.

Figura 3.24 – Medidas na barra de aço para calculo do alongamento pós ruptura por tração: (a) medida inicial Lo
antes do ensaio; e (b) medida final Lu após a ruptura (LABEST/COPPE/UFRJ)

O alongamento percentual do aço foi calculado segundo a Equação (3.8):

𝐴=

𝐿𝑢 − 𝐿𝑜
∙ 100
𝐿𝑜

(3.9)

Onde:
𝐴: alongamento percentual pós fratura, em percentual;
𝐿𝑜 : comprimento de medida inicial;
𝐿𝑢 : comprimento de medida final após fratura.
3.3.9 PROPRIEDADES DO CONCRETO NO ESTADO FRESCO
A trabalhabilidade de um material pode ser compreendida como a facilidade de
manuseio e a homogeneidade que o material recém misturado apresenta (CORDEIRO,
2006). Para o concreto, a trabalhabilidade do material deve ser tal que permita a
realização das etapas necessárias à moldagem, como lançamento, adensamento e
acabamento, sem que haja endurecimento do material antes da finalização da moldagem
ou segregação dos constituintes durante o processo, comprometendo o produto final.
3.3.9.1 Abatimento do Tronco de Cone
No trabalho, a trabalhabilidade dos concretos foi analisada pelo ensaio de consistência
por abatimento do tronco de cone, descrito pela NBR NM 67 (1998) como um método
para determinar a consistência do concreto fresco através da medida do seu
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assentamento. A Figura 3.25 apresenta as etapas do ensaio de abatimento de tronco de
cone.

Figura 3.25 - Etapas do ensaio de abatimento do tronco de cone: (a) umedecimento do tronco de cone e placa de base;
(b) colocação do concreto em camadas; (c) compactação da camada de concreto com a haste; (d) alisamento da
superfície de concreto; (e) levantamento do molde na vertical; (f) medição do abatimento (LABEST/COPPE/UFRJ)

O ensaio consiste em moldar o tronco de cone com o concreto e verificar a descida do
concreto após levantar o molde. Para isso, foi preciso umedecer o tronco de cone e a
placa de base, posicionar o tronco de cone sobre a placa e preencher o tronco de cone
com o concreto. O concreto foi colocado em três camadas, compactadas com a haste em
25 golpes cada camada. A superfície do concreto foi alisada e o molde foi levantado
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devagar na direção vertical. Nesse momento, foi feita a medição da diferença entre a
altura do tronco de cone e a altura do concreto desmoldado. Essa medida de descida do
concreto no ensaio de tronco de cone é chamada de abatimento.
O tronco de cone metálico tem 200 mm de diâmetro de base inferior, 100 mm de
diâmetro de base superior e 300 mm de altura. A haste de compactação tem diâmetro de
16 mm, 600 mm de comprimento e extremidades arredondadas. Os ensaios foram
realizados no Laboratório de Estruturas do Programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ.
3.3.10 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO
A resistência mecânica do concreto apresenta papel crucial para sua utilização em
projetos de engenharia, portanto é fundamental ao trabalho a caracterização dos efeitos
dos diferentes teores de agregado reciclado nas propriedades mecânicas do concreto.
Neste trabalho, o comportamento mecânico do concreto foi analisado através de ensaios
de compressão axial e de tração por compressão diametral. Os ensaios de compressão
axial e tração por compressão diametral foram realizados no Laboratório de Estruturas
do Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
3.3.10.1 Resistência à Compressão Axial
A resistência à compressão uniaxial e o módulo de elasticidade dos concretos
produzidos foram determinados segundo as prescrições da NBR 5739 (2007). Os
ensaios foram realizados em prensa servo-controlada Shimadzu, modelo UH-F1000kNI.
O ensaio foi realizado em quatro exemplares de cada traço em cada moldagem.
Foram utilizados corpos-de-prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de
altura. Os corpos-de-prova foram moldados de acordo com o estabelecido pela NBR
5738 (2003). Antes do ensaio, os corpos-de-prova tiveram suas extremidades
regularizadas e paralelizadas através de capeamento com uma mistura de enxofre e
escória, com relação de 2:1 respectivamente. O processo de capeamento foi realizado 24
horas antes do ensaio de compressão e os corpos-de-prova foram mantidos em cura
úmida até o momento do ensaio.
Foram realizados ensaios aos 7 e 28 dias de cura úmida, com tolerância de 6 horas para
os concretos com 7 dias de idade e tolerância de 24 horas para os concretos com 28 dias
de idade. Para os concretos ensaiados aos 7 dias, o ensaio de compressão foi realizado
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sem aquisição de dados, com velocidade de carregamento de 0,3 mm/min, no qual só foi
obtida a carga de ruptura. Para os concretos ensaiados aos 28 dias, o ensaio foi realizado
com aquisição de dados, com velocidade de carregamento de 0,1 mm/min. No ensaio
com aquisição de dados aos 28 dias, além da carga de ruptura, o comportamento tensão
versus deformação ao longo do carregamento foi obtido com emprego de transdutores
elétricos (LVDT) para medição de deslocamentos longitudinais, posicionados de forma
a medir a região central dos corpos-de-prova. O carregamento dos ensaios foi aplicado
de forma contínua e sem choques, e a velocidade foi mantida constante durante todo o
ensaio. Os sinais de força e deslocamento foram registrados pelo sistema de aquisição
de dados “ADS 2000”, de 16 bits, da marca Lynx, com o auxílio do software AQdados.
A Figura 3.26 apresenta o ensaio de resistência à compressão.

Figura 3.26 – Ensaio de resistência à compressão: (a) Posicionamento do corpo-de-prova na prensa Shimadzu; (b)
corpo-de-prova cilíndrico pronto para ensaio sem aquisição; (c) corpo-de-prova cilíndrico pronto para ensaio com
aquisição (LABEST/COPPE/UFRJ)

A resistência à compressão foi calculada segundo NBR 5739 (2007) pela Equação
(3.10):

𝑓𝑐 =

4𝐹
𝜋𝐷2

(3.10
)

Onde:
𝑓𝑐 : resistência à compressão, em megapascals;
𝐹: força máxima alcançada, em newtons;
𝐷: diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros.
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O módulo de elasticidade foi calculado segundo NBR 8522 (2003) pela Equação (3.11):
𝐸=

𝜎2 − 𝜎1
𝜀2 − 𝜀1

(3.11
)

Onde:
𝐸: módulo de elasticidade;
𝜎2 : tensão de compressão correspondente a 40% da carga última;
𝜎1 : tensão de compressão correspondente à deformação axial, 𝜀1 , de 5.10-5;
𝜀2 : deformação axial produzida pela 𝜎2 ;
𝜀1 : deformação axial igual a 5.10-5.
3.3.10.2 Resistência à Tração por Compressão Diametral
Dada a maior facilidade de execução do ensaio de compressão diametral em relação ao
ensaio de tração direta, este ensaio foi escolhido para ser adotado no trabalho. O ensaio
de tração por compressão diametral foi proposto pelo pesquisador brasileiro Fernando
L. L. B. Carneiro em 1943 e, por isso, é reconhecido internacionalmente como Ensaio
Brasileiro. A determinação da resistência à tração foi realizada através do ensaio de
compressão diametral, de acordo com a NBR 7222 (2011). Segundo Mehta e Monteiro
(2008), o ensaio de compressão diametral, quando comparado ao ensaio de tração
direta, superestima a resistência à tração do concreto em 10% a 15%.
O ensaio consiste em submeter o corpo-de-prova cilíndrico a um carregamento de
compressão ao longo de duas diretrizes situadas em um mesmo plano diametral. Para
auxílio do posicionamento do cilindro, foi traçada uma linha em cada reta diametral,
para garantir que as duas linhas resultantes fiquem contidas no mesmo plano axial. Os
corpos-de-prova foram posicionados na prensa entre duas chapas duras de madeira de
comprimento igual à geratriz do cilindro. Os ensaios foram realizados em prensa servocontrolada Shimadzu, modelo UH-F1000kN, com velocidade de carregamento de 0,3
mm/min. O carregamento dos ensaios foi aplicado de forma contínua e sem choques, e a
velocidade foi mantida constante durante todo o ensaio. A Figura 3.27 –
Posicionamento do corpo-de-prova para ensaio de resistência à tração por compressão
diametral mostra o posicionamento do corpo-de-prova cilíndrico na prensa entre as
chapas de madeira para o ensaio de compressão diametral.
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Figura 3.27 – Posicionamento do corpo-de-prova para ensaio de resistência à tração por compressão diametral
(LABEST/COPPE/UFRJ)

Foram utilizados corpos-de-prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de
altura, e os ensaios foram realizados em concretos com 28 dias de idade, que foram
mantidos em câmara úmida até o momento do ensaio. Os corpos-de-prova foram
moldados de acordo com o estabelecido pela NBR 5738 (2003). O ensaio foi realizado
em quatro exemplares de cada traço.
A resistência à tração por compressão diametral foi calculada através da Equação
(3.12):

𝜎𝑡 =

2. 𝐹𝑟
𝐷. 𝐿. 𝜋

(3.12
)

Onde,
𝜎𝑡 : resistência à tração por compressão diametral, em megapascals;
𝐹𝑟 : carga de ruptura, em newtons;
𝐷: diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros;
𝐿: comprimento do corpo-de-prova, em milímetros.
3.3.11 PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DO CONCRETO RECICLADO
O estudo do comportamento estrutural do concreto armado é o objetivo principal deste
trabalho, visando a análise dos efeitos dos diferentes teores de agregado reciclado na
aderência aço-concreto de tirantes e na ruptura por cisalhamento de vigas de concreto
armado. Os ensaios estruturais foram realizados no Laboratório de Estruturas do
Programa de Engenharia Civil da COPPE/UFRJ.
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3.3.11.1 Ensaio em Tirantes de Concreto
O ensaio de aderência em tirantes de concreto foi realizado segundo as prescrições da
NBR 7477 (1982). Os ensaios foram realizados em prensa servo-controlada Shimadzu,
modelo UH-F1000kNI, em três exemplares de cada traço.
Foram utilizados corpos-de-prova prismáticos de 150 mm de largura, 150 mm de altura
e 800 mm de comprimento, armados longitudinalmente com uma única barra de 20 mm
de diâmetro e 1200 mm de comprimento. Os moldes metálicos apresentam as medidas
da forma prismática indicadas pela NBR 7477 (1982). Como prescrito pela norma,
corpos-de-prova cilíndricos foram moldados com a mesma mistura dos tirantes. As
vésperas do ensaio, os corpos-de-prova tiveram suas superfícies pintadas com uma
mistura de água e cal, como mostra a Figura 3.28, a fim de permitir uma melhor
visualização do aparecimento das fissuras.

Figura 3.28 – Preparo do corpo-de-prova prismático para o ensaio de tração em tirantes de concreto: (a) pintura do
tirante com mistura de água e cal; e (b) tirante pronto para o ensaio de tração (LABEST/COPPE/UFRJ)

Os tirantes foram cuidadosamente fixados ao sistema de carregamento através de garras
presas às extremidades livres da barra. Foram realizados ensaios aos 28 dias de cura
úmida, com tolerância de 24 horas. O ensaio foi realizado com aquisição de dados, com
velocidade de carregamento de 0,3 mm/min, no qual o comportamento força versus
deformação ao longo do carregamento foi obtido com emprego de transdutores elétricos
(LVDT) para medição de deslocamentos longitudinais, posicionados de forma a medir a
região central dos corpos-de-prova.
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O carregamento dos ensaios foi aplicado de forma contínua e sem choques, e a
velocidade foi mantida constante em 0,3 mm/min até o momento de escoamento do aço,
quando a velocidade foi modificada para 5 mm/min. Os sinais de força e deslocamento
foram registrados pelo sistema de aquisição de dados “ADS 2000”, de 16 bits, da marca
Lynx, com o auxílio do software AQdados.
Ao longo do ensaio, o aparecimento de fissuras foi registrado por fotos de alta
resolução, para posterior análise das fissuras, no eixo longitudinal. A Figura 3.29
apresenta o ensaio de tração em tirantes de concreto.

Figura 3.29 - Ensaio de tração em tirante de concreto: (a) Posicionamento do corpo-de-prova na prensa Shimadzu; e
(b) corpo-de-prova de tirante pronto para ensaio à tração (LABEST/COPPE/UFRJ)

O coeficiente de conformação superficial foi calculado segundo NBR 7477 (1982) pela
Equação (3.11):
ɳ=

2,25  𝑑
𝑙𝑚é𝑑𝑖𝑜

(3.13
)

Onde:
ɳ : coeficiente de conformação superficial;
𝑑 : lado da seção do tirante;

𝑙: distância média entre fissuras.
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3.3.11.2 Ensaio em Vigas de Concreto Armado
As vigas foram ensaiadas aplicando-se cargas em três pontos, dois apoios e uma carga
central, em prensa servo-controlada da marca WPM Leipzig. Foi realizado um ensaio
em cada um dos seguintes traços: C25-00, C25-50, C65-00 e C65-50.
Os ensaios foram realizados em vigas de 15 cm de largura, 35 cm de altura e 170 cm de
comprimento, armadas longitudinalmente e transversalmente. Foram utilizadas barras
CA-50 de 20 mm para a armadura longitudinal e barras de 6,3 mm para os estribos. A
armadura de tração (inferior) foi composta de quatro barras de 20 mm de diâmetro, em
duas fileiras espaçadas de 5 cm, cada uma com duas barras espaçadas de 5 cm. A
armadura de compressão (superior) foi composta por uma fileira com duas barras de 20
mm espaçadas de 5 cm. Os estribos de 6,3 mm de diâmetro de 10 x 20 cm foram
armados para formar um estribo duplo com 30 cm de altura, e foram espaçados em 20
cm ao longo a peça. O cobrimento utilizado foi de 5 cm. A Figura 3.30 apresenta o
detalhamento da armadura da viga. O vão livre utilizado foi de 85 cm. Foram realizados
ensaios de flexão aos 28 dias de cura úmida, com tolerância de 24 horas. Corpos-deprova cilíndricos foram moldados com a mesma mistura das vigas para ensaio de
compressão aos 28 dias.

Figura 3.30 – Detalhamento da armadura da viga

As vésperas do ensaio, as vigas tiveram suas superfícies pintadas com uma mistura de
água e cal, a fim de permitir uma melhor visualização do aparecimento das fissuras, foi
feita a colagem dos strain-gages no concreto e foi desenhada uma malha quadriculada
em uma das faces da viga. A malha quadriculada possibilitou o mapeamento de fissuras
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durante o ensaio, e foi feita com divisões de 10 cm ao longo do comprimento e 8,75 cm
(1/4 da altura) ao longo da altura. Ao longo do ensaio, o aparecimento de fissuras foi
registrado por fotos de alta resolução, para posterior análise das fissuras. A Figura 3.31
apresenta a malha quadriculada desenhada na viga.

Figura 3.31 – Malha quadriculada: (a) desenho da malha; e (b) viga pintada com mistura de cal e com a malha
desenhada, pronta para colagem dos strain-gages (LABEST/COPPE/UFRJ)

A Figura 3.32 e a Figura 3.33 apresentam o esquema da viga no ensaio de flexão a três
pontos e o esquema dos LVDTs e strain-gages utilizados para aquisição dos dados. Em
virtude da distância entre os pontos de carga utilizados e da geometria da peça,
esperava-se que a ruptura da mesma se desse por cisalhamento e dois LVDTs foram
posicionados nos vãos de cisalhamento, visando obter as aberturas de fissuras. A Figura
3.34 apresenta um exemplo do posicionamento dos LVDTs e strain-gages em uma viga
típica. Para leitura das deformações, foram posicionados:
2 strain-gages colados no aço no centro de uma das barras inferiores;
4 strain-gages colados no concreto: 2 na região de compressão na superfície
lateral (S1, S2), 1 na posição da linha neutra na superfície lateral (S3) e 1 na
região de tração na superfície de baixo (S4);
1 LVDT verticalmente no centro para leitura da flecha (L1);
2 LVDTs laterais para medição das fissuras de cisalhamento (L2, L3).
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Figura 3.32 - Esquema do posicionamento dos strain-gages no concreto

Figura 3.33 – Esquema do posicionamento dos LVDTs na viga

Figura 3.34 – Exemplo das posições dos (a) strain-gages e (b) LVDTs em uma viga (LABEST/COPPE/UFRJ)

A carga foi aplicada no centro da viga, sobre uma chapa de aço de 15 cm de largura. Os
apoios são roletes e sobre os apoios também foram colocadas chapas de aço de 15 cm de
largura. As vigas foram cuidadosamente levantadas, movimentadas e posicionadas
corretamente ao sistema de carregamento e a chapa de aço foi fixada com gesso em
cima da viga. O detalhamento dos apoios e da aplicação de carga se encontra na Figura
3.35. O carregamento dos ensaios foi aplicado de forma contínua e sem choques, e a
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velocidade foi mantida constante em 0,3 mm/min até o momento em que a força
manteve-se constante por mais de 5 minutos, quando se parou o ensaio. Os sinais de
força e deslocamento foram registrados pelo sistema de aquisição de dados “ADS
2000”, de 16 bits, da marca Lynx, com o auxílio do software AQdados. A Figura 3.36
apresenta a viga de concreto armado posicionada, pronta para o início do ensaio.

Figura 3.35 Detalhamento dos apoios e da aplicação de carga no ensaio de flexão na viga: (a) base que suporta a viga;
(b) chapa de aço para aplicação da carga; e (c) chapa de aço do apoio (LABEST/COPPE/UFRJ)

Figura 3.36 – Viga de concreto armado posicionada e pronta para o início do ensaio de flexão, com câmera
fotográfica registando o ensaio (LABEST/COPPE/UFRJ)
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Ao longo do ensaio foram registadas fotos do detalhamento do processo de fissuração e
foram feitos desenhos com a evolução do processo. As fissuras foram lidas com um
fissurômetro, que é um medidor óptico com iluminação para detecção e medida de
fissuras, apresentado na Figura 3.37.

Figura 3.37 – Leitura de fissuraS: (a) fissurômetro óptico, equipamento para medição de abertura de fissura; e (b)
leitura individual das medidas das aberturas das fissuras na viga (LABEST/COPPE/UFRJ)

3.3.11.3 Processo de Fissuração
Nos ensaios de aderência em tirantes de concreto, o estudo do padrão de fissuração dos
espécimes foi realizado com base na análise de imagens, realizada em diferentes
estágios de deformação e força. As imagens ao longo dos ensaios foram captadas com
uma câmera digital CANON de alta resolução, em intervalos de 30 segundos, mantida
na mesma posição durante todo o ensaio.
Para o cálculo do espaçamento médio entre fissuras, foram realizadas três leituras entre
cada duas fissuras ou fissura e final do comprimento de análise (700 mm centrais do
corpo-de-prova), permitindo assim, a obtenção dos espaçamentos médios entre duas
fissuras. O espaçamento médio final do corpo-de-prova em análise para cada foto é a
média dos espaçamentos médios entre cada duas fissuras.
A Figura 3.38 ilustra o processo de medida entre 2 primeiras fissuras de um
determinado corpo-de-prova. Para cada região entre fissuras são feitas três medidas, por
exemplo, L1.1, L1.2 e L1.3 para a região 1. Em seguida, calcula-se o espaçamento médio
de cada região, por exemplo, para a região 1, calcula-se L1 fazendo a média aritmética
entre L1.1, L1.2 e L1.3. Por fim, o valor médio de espaçamento entre fissuras para este
tirante neste momento é a média aritmética dos valores L1, L2 e L3.
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L 1,3

L 2,1
L 2,2
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L 3,1
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L 3,3

Figura 3.38 – Processo de análise de espaçamento entre fissuras para um determinado momento de um tirante

Já para o cálculo da abertura de primeira fissura, foram realizadas dez leituras em cada
foto de um corpo-de-prova de cada traço, de forma a permitir a compreensão da
evolução da primeira fissura ao longo de todo o ensaio. O valor de abertura de fissura
para cada foto é a média das dez medições realizadas.
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
Os resultados de caracterização dos materiais, realizada segundo os métodos de ensaios
descritos anteriormente, é apresentada neste capítulo. Os materiais utilizados na
pesquisa são: cimento, agregados naturais miúdo e graúdo, agregado reciclado graúdo,
barra de aço, superplastificante e água.
3.4.1 CIMENTO
Para este trabalho, foi escolhido um cimento de alta resistência inicial e sem adições
minerais. O cimento empregado foi o cimento Portland CPV-ARI da Maxx Concreto,
proveniente de um único lote de produção da empresa Lafarge, em conformidade com
os requisitos da NBR 5733 (1991).
A Figura 3.39 apresenta o lote do cimento utilizado no trabalho e a Figura 3.40
apresenta uma amostra do cimento.
Os resultados de granulometria, composição química, perda ao fogo, massa específica,
compacidade, compatibilidade e resistência à compressão do cimento CPV–ARI são
mostrados na Tabela 3.5.

Figura 3.39 – Cimento Portland CPV-ARI: (a) embalagem de 50 kg; e (b) pilha do mesmo lote de produção
(LABEST/COPPE/UFRJ)
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Figura 3.40 – Amostra do cimento Portland CPV-ARI (LABEST/COPPE/UFRJ)

O cimento apresenta compacidade igual a 0,53, massa específica de 3170,9 kg/m³,
dosagem de saturação de 0,3% e resistência à compressão aos 28 dias de 49,9 MPa.
Tabela 3.5 – Propriedades do cimento Portland CPV-ARI

Composição química (%)
CaO

70,404

SiO2

14,307

SO3

5,187

Al2O3

4,857

Fe2O3

3,515

K2O

0,847

SrO

0,415

TiO2

0,259

MnO

0,107

Tm2O3

0,075

ZnO

0,028

Perda ao fogo (%)

3,36

Massa específica (kg/m³)

3170,9

Compacidade

0,53

Ponto de saturação (%)

0,3

Resistência à compressão (MPa)
3 dias

31,8

7 dias

42,6

28 dias

49,9

Propriedades granulométricas
D80 (µm)

31,5

D50 (µm)

15,1

D10 (µm)

3,15
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A Figura 3.41 apresenta a curva granulométrica do cimento, com D80 igual a 31,5 µm e
D50 igual a 15,1 µm. E a Figura 3.42 apresenta o gráfico fluxo de tempo por dosagem
de superplastificante obtido com os ensaios de compatibilidade de cone de Marsh.
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Figura 3.41 – Curva granulométrica do cimento Portland CPV-ARI
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Figura 3.42 – Curva de variação do tempo de fluxo da pasta de cimento no ensaio de compatibilidade de cone de
Marsh para variação da dosagem de superplastificante
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3.4.2 AGREGADOS NATURAL E RECICLADO
Para a confecção dos concretos, como agregado miúdo foi utilizada uma areia natural
quartzosa, proveniente do Rio Guandu, no Rio de Janeiro. E como agregado graúdo,
foram utilizados dois tipos de brita 0 (tamanho de grãos de 4,75 a 9,5 mm), uma brita
natural e uma brita reciclada. A brita de origem natural é resultado do britamento de
rocha do tipo granito, proveniente da Pedreira BritaBrás, situada na cidade do Rio de
Janeiro. O agregado reciclado utilizado, que será chamada por “brita RCD” neste
trabalho, foi produzido em laboratório por processos de beneficiamento de resíduos de
construção e demolição, detalhados no Capítulo 3.2 - Metodologia de Produção dos
Agregados Reciclados.
Uma amostra do agregado miúdo natural é apresentada na Figura 3.43 e amostras dos
agregados graúdos (natural e RCD) são apresentadas na Figura 3.44. A brita natural é
constituída por grãos com formatos mais pontiagudos, enquanto os grãos da brita RCD
são mais arredondados.

Figura 3.43 – Amostra do agregado miúdo: areia natural (LABEST/COPPE/UFRJ)

Figura 3.44 – Amostras dos agregados graúdos: (a) brita natural; e (b) brita RCD (LABEST/COPPE/UFRJ)
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Os resultados dos ensaios de granulometria, massa específica, absorção total e
compacidade dos agregados são mostrados na Tabela 3.6.
Tabela 3.6 – Propriedades físicas e granulométricas dos agregados: areia natural, brita natural e brita RCD

Agregado miúdo
Propriedades físicas

Agregado graúdo

Areia Natural

Brita Natural

Brita RCD

Massa específica (kg/m³)

2405,0

2639,5

2571,2

Absorção total (%)

0,45

1,2

8,0

Absorção aos 10 minutos (%)

-

-

5,6

Classe 1

0,671

0,570

0,501

Classe 2

0,753

0,558

0,488

Classe 3

0,741

0,678

0,506

Compacidade

Agregado miúdo

Agregado graúdo

Propriedades granulométricas
Areia Natural

Brita Natural

Brita RCD

Dimensão máxima (mm)

4,75

9,5

9,5

Módulo de finura

2,62

-

-

Classificação

média

-

-

A massa específica do agregado miúdo (2405,5 kg/m³) é menor que as massas dos
agregados graúdos, e a massa específica do agregado graúdo reciclado (2571,2 kg/m³) é
menor que a do graúdo natural (2639,5 kg/m³), o que é explicado pela maior porosidade
do agregado reciclado.
Em relação à absorção total, o agregado reciclado (8,0%) apresenta valor
consideravelmente maior que o agregado graúdo natural (1,2%), o que também é
explicado pela maior porosidade da brita RCD. Esse comportamento de alta porosidade
é uma característica comum dos agregados reciclados, que apresentam uma quantidade
de argamassa aderida aos grãos, resultado da sua origem de britagem de outro concreto.
Pelo ensaio de absorção de água pelo agregado reciclado durante 10 minutos,
compreende-se que ocorre intensa absorção (5,6%) nos primeiros minutos de contato,
equivalendo a 70% da água total absorvia em 24 horas. Neste trabalho, para o calculo de
dosagem, foi utilizado o valor de absorção aos 10 minutos, pois corresponde ao tempo
aproximado de mistura dos concretos.
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As curvas de granulometria dos agregados são apresentadas na Figura 3.45.
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Figura 3.45 – Curvas granulométricas dos agregados: miúdo natural, graúdo natural e graúdo reciclado

3.4.3 ADITIVO QUÍMICO
Neste estudo foi utilizado o aditivo superplastificante Glenium 51, produzido pela
empresa BASF, com base em uma cadeia de éter policarboxílico modificado que atua
como dispersante do material cimentício. O uso do superplastificante visa uma elevada
redução da quantidade de água necessária, melhorando a trabalhabilidade do concreto,
sem alterar o tempo de pega. A Figura 3.46 apresenta uma amostra do superplastificante
utilizado no trabalho.

Figura 3.46 – Amostra do aditivo superplastificante Glenium 51 (LABEST/COPPE/UFRJ)
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As principais propriedades do aditivo superplastificante Glenium 51 fornecidas pelo
fabricante se encontram na Tabela 3.7. Para os cálculos de dosagem, foram utilizados
valores médios de densidade (1,087 g/cm³) e teor de sólidos (30%) fornecidos pelo
fabricante.
Tabela 3.7 – Propriedades do aditivo superplastificante Glenium 51 de acordo com o fabricante (Fonte:
www.basf.com.br)

Descrição

Características

Tipo

Éter policarboxílico

Aparência

Líquido branco turvo

pH

5,0 – 7,0

Densidade (g/cm³)

1,067 – 1,107

Teor de sólidos (%)

28,5 – 31,5

3.4.4 AÇO
As barras de aço utilizadas nesse estudo foram barras de textura nervurada de seção
circular, da classe CA-50. Foram utilizadas barras de 20 mm de diâmetro, pois os
moldes para concretagem apresentam essa abertura para tamanho de barra. As barras
foram recebidas com 12 m de comprimento e cortadas nos tamanhos necessários aos
ensaios. A Figura 3.47 mostra as barras de aço utilizadas neste trabalho.

Figura 3.47 – Barras de aço CA-50 de 20 mm: (a) barras de 12 m recebidas; (b) detalhamento do diâmetro; e (c)
detalhamento das nervuras (LABEST/COPPE/UFRJ)
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As propriedades físicas das barras de aço são apresentadas na Tabela 3.8. O
comportamento mecânico foi determinado pelo ensaio de resistência à tração e se
encontra apresentado na Figura 3.48, e os resultados médios das propriedades
mecânicas são apresentados na Tabela 3.8. As barras atenderam as exigências da NBR
7480 (2007).
Tabela 3.8 – Propriedades físicas e mecânicas das barras de aço CA-50 de 20 mm

Propriedades

Aço ensaiado

Categoria

CA-50

Exigido pela NBR 7480
(2007)
-

Textura

Nervurada

-

Tipo de seção

Circular

-

Diâmetro nominal (mm)

20

-

Área da seção (mm²)

314,2

-

Massa linear (kg/m)

2,350

2,343 a 2,589

Tensão de escoamento (MPa)

540

500 (mínimo)

Força de escoamento (kN)

171,9

-

Tensão de ruptura (MPa)

705

550 (mínimo)

Alongamento (%)

15,53

8 (mínimo)

Módulo de Elasticidade (GPa)

232,9

-

Figura 3.48 – Comportamento do aço no ensaio de resistência à tração

O aço apresenta um comportamento à tração como material dúctil com patamar de
escoamento. O trecho de escoamento se apresenta no valor médio de tensão de 540 MPa
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e a ruptura ocorreu em 705 MPa. O alongamento da barra foi determinado após ruptura,
através de calculo com base no comprimento inicial e final, obtendo um valor de
15,53% de alongamento.
3.4.5 ÁGUA
A água utilizada na produção dos concretos foi proveniente do sistema de abastecimento
da cidade do Rio de Janeiro.

85

4.METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DOS
CONCRETOS

Neste capítulo, é apresentado o método de dosagem dos concretos, com explicação dos
traços escolhidos para o estudo, bem como a metodologia de produção dos concretos,
descrevendo os processos de mistura, moldagem, adensamento e cura dos corpos-deprova.

4.1 DOSAGEM
Neste trabalho, foi realizada a dosagem científica do concreto através do Modelo de
Empacotamento Compressível (MEC), proposto por De Larrard (1999). Para isso, foi
utilizado o programa BetonLab Pro 3, que permite a simulação de diferentes traços dos
materiais para escolha do traço que melhor atenda as propriedades desejadas para o
concreto. O programa se baseia nos dados dos materiais constituintes para calcular as
propriedades do concreto no estado fresco e no estado endurecido.
Duas classes de concreto foram dosadas com relação à resistência à compressão aos 28
dias: uma classe de concreto de resistência normal com 25 MPa e uma classe de
concreto de alta resistência com 65 MPa. Ao longo deste trabalho, as classes com
resistência à compressão de 25 MPa e 65 MPa serão denominadas por “C25” e “C65”,
respectivamente. Foram escolhidos estes valores de resistência de forma a investigar a
influência do uso de agregados reciclados no comportamento mecânico e estrutural de
concretos totalmente distintos: resistência normal e alta resistência. O agregado
reciclado foi utilizado apenas na fração graúda e foram feitas dosagens individuais para
cada teor de brita RCD, de forma que não foi realizada a simples substituição do
agregado natural pelo reciclado na dosagem de referência. Foram feitas dosagens de
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concretos com teores de 25% e 50% de agregado reciclado em relação ao volume total
de agregado graúdo, e dosagens de concretos de referência sem presença de agregado
reciclado. Ao longo do trabalho, os teores de brita RCD de 0, 25 e 50% serão
denominados por “00”, “25” e “50”, respectivamente. Assim, por exemplo, o concreto
C65-25 consiste no concreto de classe 65 MPa com teor de 25% de brita RCD. A
consistência, medida pelo abatimento do tronco de cone, foi buscada para a faixa de 120
mm ± 20 mm.
A otimização de concretos pelo BetonLab Pro 3 foi realizada em quatro etapas. A
primeira etapa consistiu na criação do banco de dados com as propriedades de
caracterização dos materiais constituintes: agregados graúdos natural e reciclado,
agregado miúdo natural, cimento e superplastificante. A segunda etapa consistiu na
calibração de parâmetros de cálculo da mistura, na qual foi produzida uma quantidade
de misturas e suas propriedades foram determinadas e, em seguida, foram inseridos no
programa o traço utilizado e os valores obtidos nos ensaios. Na terceira etapa, foi
realizada a otimização dos traços com base em parâmetros pré-definidos no trabalho e
se escolheu o traço para produção e teste do concreto. Na quarta e última etapa, os
concretos foram produzidos de acordo com os traços dados pelo programa e foram
ensaios a fim de verificar se obtiveram as propriedades desejadas. Quando o concreto
não apresentou as propriedades desejadas, foram realizadas novas etapas de otimização
através do programa, a fim de obter outro traço mais adequado, que foi utilizado para
nova moldagem de concreto. Essa etapa prosseguiu até obtenção de concretos com as
propriedades desejadas já pré-estabelecidas neste estudo.
4.1.1 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
Na etapa de criação do banco de dados dos constituintes no BetonLab Pro 3, foram
inseridos no programa os dados das propriedades dos materiais, que foram apresentados
no Capítulo 3.4 - Caracterização dos Materiais. As Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.3,
Figura 4.4 e Figura 4.5 apresentam, respectivamente, os dados inseridos no programa
para cada material: brita RCD, brita natural, areia natural, cimento CPV-ARI e
superplastificante Glenium 51.
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Figura 4.1 – Criação do banco de dados no BetonLab Pro 3 da brita RCD: tipo de constituinte, massa específica,
absorção aos 10 minutos, curva granulométrica e compacidade
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Figura 4.2 - Criação do banco de dados no BetonLab Pro 3 da brita natural: tipo de constituinte, massa específica,
absorção aos 10 minutos, curva granulométrica e compacidade
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Figura 4.3 - Criação do banco de dados no BetonLab Pro 3 da areia natural: tipo de constituinte, massa específica,
absorção aos 10 minutos, curva granulométrica e compacidade
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Figura 4.4 - Criação do banco de dados no BetonLab Pro 3 do cimento CPV-ARI: tipo de constituinte, resistência à
compressão, massa específica, dosagem de saturação, curva granulométrica e compacidade

Figura 4.5 - Criação do banco de dados no BetonLab Pro 3 do aditivo Glenium 51: tipo de constituinte, porcentagem
de sólidos e massa específica
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4.1.2 CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO
Para a etapa de calibração dos parâmetros de cálculo no BetonLab Pro 3, foram
produzidas duas misturas para a calibração de cada agregado, uma com baixa resistência
à compressão e outra com alta resistência. Para a calibração da areia foram produzidas
argamassas com areia natural, cimento e superplastificante. Para a calibração da brita
natural foram produzidos concretos com brita natural, areia natural, cimento e
superplastificante. Para a calibração da brita RCD foram produzidos concretos com brita
RCD, areia natural, cimento e superplastificante. As argamassas e os concretos foram
ensaiados à compressão e os dados de traço e resistência foram inseridos no programa.
Com essas informações, o programa calculou os parâmetros “p” e “q” que foram
usados, em seguida, como base para os cálculos das dosagens.
As Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam os traços, resistências e parâmetros de
calibração para areia natural, brita natural e brita RCD, respectivamente.

Figura 4.6 – Calibração dos parâmetros de cálculo da areia natural no BetonLab Pro 3
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Figura 4.7 - Calibração dos parâmetros de cálculo da brita natural no BetonLab Pro 3

Figura 4.8 - Calibração dos parâmetros de cálculo da brita RCD no BetonLab Pro 3

4.1.3 OTIMIZAÇÃO DOS TRAÇOS DOS CONCRETOS
As etapas de otimização das dosagens dos concretos no BetonLab Pro 3 ocorreu em
conjunto com produção e teste dos concretos dosados, pois o traço final foi escolhido
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com base nos ensaios de abatimento de tronco de cone e resistência à compressão aos 7
dias. Foram fixados no programa os seguintes valores: resistência à compressão aos 28
dias de 25 MPa para os concretos de resistência normal e 65 MPa para concretos de alta
resistência; taxa de 0,3% de dosagem de superplastificante (ponto de saturação) para
todos os concretos; proporção de graúdos de no mínimo 50% em relação ao volume
total de agregados para os concretos de referência e proporção de graúdos totais de
exatamente 50% para os concretos reciclados. Para os concretos reciclados, foram
fixados os valores de agregado graúdo reciclado em 25% e 50% do volume de
agregados graúdos totais. O método de otimização escolhido foi por compacidade
máxima dos granulares.
Para validar as dosagens fornecidas pelo programa, para os concretos de resistência
normal foi buscado um abatimento de 120 mm ± 20 mm e uma resistência à compressão
aos 7 dias de 20 MPa ± 2 MPa. Já para os concretos de alta resistência, buscou-se um
abatimento de 120 mm ± 20 mm e uma resistência à compressão aos 7 dias de 60 MPa ±
2 MPa. Foram realizadas novas dosagens e testes até obtenção de misturas com as
propriedades desejadas.
Para a validação dos traços, foram moldados quatro exemplares de cada traço, de acordo
com a metodologia explicada em 4.2. Produção dos Concretos, e ensaiados conforme
explicado em 3.3.9.1. Abatimento do Tronco de Cone e 3.3.10.1. Resistência à
Compressão Axial. Para a produção das misturas para teste, foi utilizado o misturador
vertical planetário, modelo EX 20L, do fabricante Exímea Projetos.
As Figura 4.9, Figura 4.10 e Figura 4.11 apresentam as otimizações dos traços C25-00,
C25-25 e C25-50, respectivamente, fornecidos pelo

BetonLab Pro 3. As Tabelas

Tabela 4.1Tabela 4.2Tabela 4.3 apresentam os resultados dos testes de abatimento e
resistência à compressão dos concretos C25-00, C25-25 e C25-50, respectivamente,
realizados para escolha do traço ideal para cada concreto.
As Figura 4.12, Figura 4.13 e Figura 4.14 apresentam as otimizações dos traços C65-00,
C65-25 e C65-50, respectivamente, fornecidos pelo

BetonLab Pro 3. As Tabelas

Tabela 4.4, Tabela 4.5Tabela 4.6 apresentam os resultados dos testes de abatimento e
resistência à compressão dos concretos C65-00, C65-25 e C65-50, respectivamente,
realizados para escolha do traço ideal para cada concreto.
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Figura 4.9 – Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C25-00
Tabela 4.1 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C25-00

Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à
compressão aos 7 dias
CP 03
(MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 5
10
Não
-

Traço 6
25
Não
-

C25-00
Traço 9
200
Não
-

Traço 10
110
Sim
22,3
21,3
21,4
20,2
21,3 (± 4,0)
Sim

Figura 4.10 – Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C25-25
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Tabela 4.2 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C25-25

C25-25
Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à compressão aos 7
CP 03
dias (MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 8
60
Não
-

Traço 13
100
Sim
21,5
22,5
21,6
20,2
21,45 (±4,4)
Sim

Figura 4.11– Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C25-50

Tabela 4.3 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C25-50

C25-50
Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à compressão aos 7
CP 03
dias (MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 4
190
Não
-

Traço 9
135
Sim
20,0
18,7
19,8
19,0
19,4 (± 3,2)
Sim
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Figura 4.12 – Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C65-00
Tabela 4.4 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C65-00

Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à
compressão aos 7 dias
CP 03
(MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 3
15
Não
-

Traço 4
260
Não
-

C65-00
Traço 5
240
Não
-

Traço 6
130
Sim
60,4
59,5
54,7
60,9
58,9 (± 4,8)
Sim

Figura 4.13 – Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C65-25
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Tabela 4.5 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C65-25

C65-25
Traço 2
40
Não
-

Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à compressão aos 7
CP 03
dias (MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 9
130
Sim
62,4
62,7
61,7
59,7
61,6 (±2,2)
Sim

Figura 4.14 – Otimização dos traços no BetonLab Pro 3 para o concreto C65-50

Tabela 4.6 – Testes dos traços fornecidos pelo BetonLab Pro 3 para o concreto C65-50

Abatimento (mm)
Atende abatimento desejado?
CP 01
CP 02
Resistência à
compressão aos 7
CP 03
dias (MPa)
CP 04
Média – CV (%)
Atende resistência desejada?

Traço 3
260
Não
-

Traço 8
190
Não
-

C65-50
Traço 9
65
Não
-

Traço 10
90
Não
-

Traço 12
100
Sim
59,6
58,1
58,5
57,4
58,4 (± 1,6)
Sim
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A Tabela 4.7 apresenta os traços finais dos concretos que foram utilizados neste
trabalho.
Tabela 4.7 – Traços finais dos concretos (kg/m³)

C25-00

C25-25

C25-50

C65-00

C65-25

C65-50

Brita natural

922,9

695,0

467,6

882,9

639,0

431,9

Brita RCD

0

195,1

393,7

0

179,3

363,6

Areia

841,1

844,5

852,3

742,2

776,4

787,2

Cimento

304,0

301,4

293,8

531,4

522,2

502,5

SP

3,04

3,01

2,94

5,31

5,22

5,02

Água

205,7

211,0

213,4

185,2

190,5

193,1

4.2 PRODUÇÃO DOS CONCRETOS
4.2.1 PROCEDIMENTO DE MISTURA
Com antecedência, os agregados foram secos ao ar livre em finas camadas e as barras de
aço foram limpas e desenferrujadas. Foi adotado o mesmo procedimento de mistura
para os concretos de resistência normal e de alto desempenho, tanto para as moldagens
dos corpos-de-prova de tirantes como para as vigas.
Os concretos foram produzidos em sala climatizada a 21ºC ± 1ºC, utilizando o
misturador tipo planetário, da marca Cibi, mostrado na Figura 4.15.

Figura 4.15 – Misturador planetário, da marca Cibi (LABEST/COPPE/UFRJ)
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Dado o alto índice de absorção de água da brita RCD, foi necessária a adoção de uma
metodologia especifica para o processo de mistura, na qual foi realizada a divisão da
água total em duas partes iguais e adição das partes em diferentes momentos da mistura.
As etapas do procedimento de mistura, ilustradas nas Figura 4.16 e Figura 4.17, foram:
a) Umedecimento do misturador com água, retirando-se o excesso com um
pano;
b) Lançamento de todos os agregados graúdos e miúdos, misturando-os por 1
minuto, visando perfeita homogeneização;
c) Adição de 50% da quantidade total de água, misturando-os por 1 minuto,
visando melhor absorção pelo agregado reciclado;
d) Adição do cimento, misturando-o por 1 minuto com os agregados, para
correta homogeneização;
e) Adição do restante da água (50% do total) e de todo o superplastificante,
misturando por 4 minutos;
f) Parada do misturador por 1 minuto, para mistura do concreto manualmente
com a colher de pedreiro, retirando os materiais presos nos cantos através de
processo de raspagem;
g) Mistura por mais 4 minutos, para total ação do superplastificante e conclusão
do processo de mistura do concreto.

Figura 4.16 – Procedimento de mistura: (a) umedecimento do misturador com água; (b) lançamento dos agregados
graúdos; (c) lançamento dos agregados miúdos; (d) mistura por 1 minuto para homogeneização dos agregados
(LABEST/COPPE/UFRJ)
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Figura 4.17 – Procedimento de mistura: (a) adição de 50% da água total; (b) mistura por 1 minuto para absorção da
água pelo agregado; (c) adição do cimento; (d) mistura por 1 minuto para homogeneização dos agregados e do
cimento; (e) adição do superplastificante; (f) adição da metade restante da água; (g) mistura manual para retirada de
material preso em cantos; (h) amostra do concreto pronto após os 8 minutos finais de mistura
(LABEST/COPPE/UFRJ)

Após cada mistura, foi executado ensaio reológico no concreto em estado fresco como
descrito em 3.3.9.1. Abatimento do Tronco de Cone.
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4.2.2 CORPOS-DE-PROVA PARA ENSAIO EM TIRANTES
Na produção dos corpos-de-prova para ensaio de tirantes, são moldados em conjunto:
12 corpos-de-prova cilíndricos com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura (4 para ensaio
de compressão aos 7 dias, 4 para ensaio de compressão aos 28 dias e 4 para ensaio de
tração por compressão diametral) e 3 corpos-de-prova prismáticos com 15 cm de
largura, 15 cm de altura e 80 cm de comprimento para ensaio de tirante. A Figura 4.18
apresenta os corpos-de-prova moldados nessa fase.

Figura 4.18 – Corpos-de-prova moldados em conjunto para ensaios de compressão, tração diametral e tirantes

Inicialmente, os moldes cilíndricos e prismáticos foram limpos e uma fina camada de
óleo foi aplicada, para facilitar o processo de desmoldagem. Os moldes cilíndricos
foram posicionados ao contrário para que o óleo escorresse, evitando acumulo de óleo
no fundo do molde. As barras de aço CA-50 de 20 mm de diâmetro foram posicionadas
dentro do molde prismático e presas com arame para evitar movimentação durante a
etapa de preenchimento com concreto. A Figura 4.19 e a Figura 4.20 apresentam o
procedimento de preparo dos moldes e a Figura 4.21 os moldes prontos para lançamento
do concreto.

Figura 4.19 – Preparo dos moldes cilíndricos para moldagem: (a) pintura com óleo; (b) posicionamento para que o
óleo escorra (LABEST/COPPE/UFRJ)
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Figura 4.20 - Preparo dos moldes prismáticos para moldagem: (a) pintura com óleo; (b) e (c) posicionamento da barra
de aço e fixação com arame (LABEST/COPPE/UFRJ)

Figura 4.21 – Moldes prontos para lançamento do concreto: 12 cilíndricos e 3 prismáticos (LABEST/COPPE/UFRJ)

O procedimento de mistura ocorreu como descrito em 4.2.1. Procedimento de Mistura.
O lançamento do concreto ocorreu sobre mesa vibratória, dividido em três camadas
seguidas por adensamento mecânico a 68 Hz por 30 segundos. Todos os moldes foram
preenchidos em conjunto. Após o último adensamento, a superfície foi alisada com uma
colher de pedreiro. A Figura 4.22 ilustra o processo de lançamento e adensamento dos
concretos.
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Figura 4.22 – Moldagem dos concretos: (a) lançamento e adensamento dos moldes prismáticos; (b) lançamento e
adensamento dos moldes cilindros; e (c) amostra dos concretos após moldagem e alisamento da superfície
(LABEST/COPPE/UFRJ)

Os corpos-de-prova foram mantidos nos moldes protegidos de perda de umidade por
camadas de tecido úmido. Os corpos-de-prova cilíndricos foram desmoldados após 24
horas e os corpos-de-prova prismáticos foram desmoldados após 48 horas. Após
desmolde, foram conduzidos à cura em câmara úmida, com umidade relativa do ar de
100% e temperatura de 21ºC ± 1ºC, onde permaneceram até as idades de ensaios. A
Figura 4.23 apresenta os corpos-de-prova após desmoldagem e a Figura 4.24 ilustra os
concretos em processo de cura em câmara úmida.

104

Figura 4.23 – Corpos-de-prova logo após desmoldagem: (a) tirante (prismático); e (b) cilíndros
(LABEST/COPPE/UFRJ)

Figura 4.24 – Corpos-de-prova em cura na câmara úmida (LABEST/COPPE/UFRJ)

4.2.3 VIGAS PARA ENSAIO DE FLEXÃO
Na produção das vigas para ensaio de flexão, são moldados em conjunto: 4 corpos-deprova cilíndricos com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura para ensaio de compressão
aos 28 dias e 1 (uma) viga de concreto armado com dimensões de 15 cm de largura, 35
cm de altura e 170 cm de comprimento para ensaio de flexão. A Figura 4.25 apresenta
os corpos-de-prova moldados nessa fase.
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Figura 4.25 – Corpos-de-prova moldados em conjunto para ensaios de compressão e flexão em viga

Os corpos-de-prova cilíndricos foram moldados exatamente da mesma forma realizada
em 4.2.2. Corpos-de-prova para Ensaio em Tirante: foram limpos; uma fina camada de
óleo foi aplicada e foram posicionados ao contrário para que o óleo escorresse; foi
realizado o processo de mistura; foi realizado o ensaio de abatimento de tronco de cone;
o lançamento foi realizado em três camadas; seguido de adensamento em mesa
vibratória; seguido do alisamento da superfície; com desmoldagem após 24 horas e cura
em câmara úmida até momento do ensaio. A Figura 4.26 apresenta o processo dos
corpos-de-prova moldados em conjunto com a viga.

Figura 4.26 – Moldagem dos corpos-de-prova cilíndricos em conjunto com a viga: (a) lançamento do concreto em
camadas; (b) adensamento por mesa vibratória; (c) alisamento da superfície com colher de pedreiro; (d) amostra do
aspecto final da moldagem dos corpos-de-prova (LABEST/COPPE/UFRJ)

Para as vigas, foram colados dois strain-gages uniaxiais, do fabricante KYOWA, em
uma das barras inferiores na região central, um strain-gage de cada lado da barra, com
objetivo de medir as deformações na armadura longitudinal na região de tração do
concreto. A colagem dos strain-gages nas armaduras foi feita 24 horas antes da
concretagem da viga. Inicialmente, foi realizada a preparação da superfície da barra de
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aço com lixamento para obtenção de uma superfície plana, melhorando assim as
condições para colagem dos strain-gages. Terminada a preparação da superfície, a
região foi limpa e o strain-gage foi posicionado e colado no local desejado. Após a
colagem, foi realizada a proteção dos strain-gages para evitar contato com o concreto.
Em seguida, a armação foi posicionada dentro do molde de madeira com uso de
espaçadores, para garantir o cobrimento e evitar movimentação durante as etapas de
lançamento e adensamento. Os fios dos terminais dos strain-gages foram presos para
fora do molde, de forma a evitar contado com o concreto. A Figura 4.27 apresenta o
procedimento de preparo da armação e dos moldes para lançamento do concreto.

Figura 4.27 – Preparo da armação e do molde da viga: (a) strain-gage colado na barra inferior central e protegido do
contato com o concreto; (b) molde de madeira com a armação posicionada; (c) detalhe dos espaçadores para fixação
da posição da armação; e (d) fios dos terminais dos strain-gages presos fora do molde protegidos do contato com o
concreto (LABEST/COPPE/UFRJ)

O procedimento de mistura ocorreu como descrito em 4.2.1. Procedimento de Mistura.
A moldagem das vigas se deu em duas camadas, através de lançamentos e
adensamentos cautelosos, visando preenchimento adequado do concreto no interior das
fôrmas, com adequada ocupação dos vazios. Cada camada foi devidamente adensada
com vibrador de imersão em alguns pontos ao longo do comprimento da viga. A viga e
os moldes cilíndricos foram preenchidos em conjunto. Após o último adensamento, a
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superfície foi alisada com uma colher de pedreiro. A Figura 4.28 ilustra o processo de
lançamento, adensamento e alisamento da viga.

Figura 4.28 - Moldagem da viga: (a) lançamento do concreto em duas camadas; (b) adensamento por vibrador de
imersão; (c) alisamento da superfície com colher de pedreiro; (d) amostra do aspecto final da moldagem da viga
(LABEST/COPPE/UFRJ)

A viga foi mantida nos moldes protegidos de perda de umidade por camadas de jornal e
areia úmida. A viga foi desmoldada após 6 dias e, após o desmolde, permaneceram
cobertas por tecido úmido para cura úmida até a idade de ensaio. A Figura 4.29
apresenta a viga em processo de cura úmida.
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Figura 4.29 – Cura úmida da viga: (a) e (b) nos primeiros 6 dias, cura com jornais e areia úmida; e (c) até o dia do
ensaio, cura da viga coberta com tecidos úmidos (LABEST/COPPE/UFRJ)

4.2.4 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Para as propriedades avaliadas com repetição de ensaios iguais à 3 ou mais
determinações, técnicas estatísticas foram implementadas para validação dos resultados
experimentais obtidos.
A comparação entre os diferentes tratamentos foi feita por análise de variância
(ANOVA) com o auxílio do software OriginPro 8, ao nível de 5% de probabilidade (p
< 0,05), pelo teste de comparação de médias de Tukey. Este teste permite avaliar
qualquer discrepância entre duas médias de tratamentos e é baseado na Diferença
Mínima Significativa (DMS).
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A estatística do teste é dada de acordo com a Equação (4.1):

𝑄𝑀𝑅𝑒𝑠
ɳ∆= 𝑞 √
𝑟

(4.1)

Onde:
∆: Diferença Mínima Significativa (DMS);
𝑞: amplitude total studentizada;
𝑄𝑀𝑅𝑒𝑠: quadrado médio do resíduo;
𝑟: número de repetições.
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5.APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE
RESULTADOS

Este capítulo trata da apresentação e avaliação das propriedades reológicas, mecânicas e
estruturais dos seis concretos produzidos, no qual as análises e discussões dos resultados
são abordadas em etapas, individualmente para cada ensaio, sendo estes: abatimento de
tronco de cone, resistência à compressão, resistência à tração, aderência através de
tração em tirantes de concreto e flexão em vigas de concreto armado.

5.1 PROPRIEDADES REOLÓGICAS DO CONCRETO
5.1.1 COMPORTAMENTO SOB ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE
O ensaio de abatimento de tronco de cone foi utilizado para a caracterização no estado
fresco de concretos com e sem presença de agregados reciclados. Os resultados de
abatimento de tronco de cone são apresentados na Figura 5.1.
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Figura 5.1 – Resultados de abatimento de tronco de cone para os concretos produzidos: no última mistura de teste, na
moldagem dos corpos-de-prova de tirante e na moldagem das vigas de concreto armado
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A Figura 5.1 apresenta os valores obtidos no ensaio para cada traço dos concretos
produzidos: na última mistura da etapa de teste (mistura escolhida); na moldagem dos
corpos-de-prova de tirantes de concreto; e na moldagem das vigas de concreto armado.
Na etapa de dosagem, foi possível notar que, para todas as misturas dosadas, o
programa BetonLab Pro 3 não conseguiu fazer uma boa previsão do abatimento.
Acredita-se que isso ocorreu porque não existem entradas suficientes ao programa sobre
a influência do superplastificante na trabalhabilidade do concreto, sendo difícil uma
previsão correta do programa. Por isso, na etapa de dosagem, foram realizados testes
nas misturas até a obtenção de um traço fornecido pelo programa que atingisse valor
aceitável de abatimento pelo ensaio, e esses valores são mostrados nas primeiras barras
de cada traço na Figura 5.1.
Na produção dos tirantes e das vigas, os abatimentos obtiveram os resultados
apresentados nas segundas e terceiras barras da Figura 5.1, respectivamente. Os valores
apresentam abatimento de 100 mm ± 30 mm, considerados satisfatórios, pois
possibilitam uma boa moldagem dos concretos, permitindo a realização adequada de
lançamento e adensamento. As pequenas variações de valores podem ser explicadas
pela mudança de misturador entre a produção dos testes e dos demais concretos, a
dificuldade de moldagem de grandes quantidades de material e a variação dos materiais
que ficam presos nos cantos do misturador utilizado na moldagem dos tirantes e vigas.
5.1.2 ANÁLISE DE ÁGUA LIVRE, A/C EFETIVO E PORCENTAGEM DE PASTA
Como os traços foram escolhidos com base no abatimento obtido, podemos ainda
analisar outras propriedades da mistura em relação ao teor de agregado reciclado
presente, como: água livre da mistura, relação a/c efetivo e porcentagem de pasta de
cimento, para entender como essas propriedades foram afetadas para obtenção da
resistência e abatimento desejados para cada mistura. A Tabela 5.1 apresenta estas
propriedades das misturas.
Com os valores de água livre, a/c efetivo e porcentagem de pasta de cada mistura, foi
possível traçar gráficos individuais, Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4,
respectivamente, que relacionam as propriedades com o teor de agregado reciclado de
cada mistura, permitindo uma melhor visualização da influência do agregado reciclado
em cada uma.
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Tabela 5.1 - Propriedades da mistura em relação ao teor de agregado reciclado: água livre, a/c efetivo e porcentagem
de pasta de cimento

Traço

Teor de RCD (%) Água livre (kg/m³)

a/c efetivo

% Pasta

C25-00

0

193,0

0,635

30%

C25-25

25

190,0

0,630

31%

C25-50

50

184,0

0,626

31%

C65-00

0

175,0

0,329

36%

C65-25

25

173,0

0,331

36%

C65-50

50

167,5

0,333

36%

Quando comparadas as quantidades de água livre, tanto nos concretos de resistência
normal quanto de alta resistência (Figura 5.2), foi necessária uma menor de quantidade
de água livre quando o teor de brita RCD aumentou. Este resultado indicou que o
agregado reciclado provocou uma melhor trabalhabilidade, aspecto que também foi
observado na prática no processo de moldagem dos concretos. Ainda, pelo gráfico,
nota-se que as linhas de tendência das duas classes apresentam comportamento similar,
ou seja, a quantidade de água livre varia da mesma forma para os dois tipos de concreto.

Figura 5.2 – Relação entre porcentagem de agregado reciclado (%) e água livre na mistura (kg/m³) para os concretos
de resistência normal e de alto desempenho

Observando o gráfico que relaciona a/c efetivo e porcentagem de agregado reciclado
(%) (Figura 5.3), verifica-se que o valor a/c efetivo para os concretos de alta resistência
é menor que para os concretos de resistência normal, visto que para obtenção de uma
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resistência a compressão de 65 MPa é necessária uma maior quantidade de cimento e de
superplastificante que para obtenção de um concreto com resistência de 25 MPa. Dentro
de cada classe, verifica-se uma constância na relação a/c efetivo, que apresentam
valores similares para todos os teores de brita RCD.

Figura 5.3 - Relação entre porcentagem de agregado reciclado (%) e a/c efetivo na mistura para os concretos de
resistência normal e de alto desempenho

Figura 5.4 - Relação entre porcentagem de agregado reciclado (%) e porcentagem de pasta de cimento (%) na mistura
(kg/m³) para os concretos de resistência normal e de alto desempenho

No gráfico de porcentagem de pasta de cimento por porcentagem de agregado reciclado
(Figura 5.4), observa-se que, como esperado, a classe de C65 apresenta maiores
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porcentagens de pasta de cimento, já que para atingir as resistências elevadas é
necessária uma maior quantidade de cimento no concreto. Porém, dentro de cada classe,
não foram necessárias grandes variações na quantidade pasta para manter a resistência e
a trabalhabilidade desejadas, mesmo com o aumento do teor de brita RCD, o que indica
que a utilização de agregado reciclado não influencia de forma negativa na resistência
de dosagem, não sendo necessárias maiores porcentagens de pasta para se alcançar a
resistência à compressão desejada.

5.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO
Os corpos-de-prova cilíndricos moldados em conjunto com os corpos-de-prova de
tirantes foram avaliados em ensaios de resistência à compressão aos 7 e 28 dias e
ensaios de tração por compressão diametral aos 28 dias. Os corpos-de-prova cilíndricos
moldados em conjunto com as vigas de concreto armado foram avaliados em ensaios de
resistência à compressão aos 28 dias.
5.2.1 COMPORTAMENTO SOB ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL
A Tabela 5.2 apresenta os resultados médios das propriedades dos concretos sob cargas
de compressão axial.
Tabela 5.2 – Resultados médios das propriedades dos concretos sob cargas de compressão axial

Traço

Resistência à
compressão aos 7
dias (MPa) - CV (%)

Resistência à
compressão aos 28
dias (MPa) - CV (%)

Módulo de
Deformação de
elasticidade (GPa)
pico (µε) - CV (%)
- CV (%)

C25-00

22,0 (± 3,0)

27,5 (± 4,2)

22900 (± 2,1)

20,8 (± 7,4)

C25-25

20,9 (± 0,9)

26,9 (± 4,0)

21450 (± 4,1)

21,9 (± 3,9)

C25-50

21,9 (± 1,2)

26,5 (± 4,8)

23100 (± 3,9)

21,8 (± 5,5)

C65-00

61,9 (± 1,1)

67,5 (± 2,9)

30050 (± 2,5)

30,0 (± 4,2)

C65-25

62,5 (± 0,9)

66,9 (± 3,7)

30260 (± 2,9)

30,9 (± 3,5)

C65-50

61,4 (± 2,6)

65,8 (± 3,9)

31150 (± 4,6)

31,4 (± 4,8)
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A Figura 5.5 relaciona o teor de agregado reciclado de cada mistura com a resistência à
compressão, permitindo uma melhor visualização da influência do agregado reciclado
em cada uma.

Figura 5.5 - Relação entre porcentagem de agregado reciclado (%) e a resistência à compressão aos 28 dias para os
concretos de resistência normal e de alto desempenho

Na Figura 5.5, em cada classe, observa-se que a resistência à compressão apresenta uma
constância de valores, permanecendo similares para todos os teores de brita RCD, com
uma linha de tendência próxima a horizontal. Todos os concretos apresentaram valores
de resistência satisfatórios. Segundo os dados estatísticos, tanto a para a classe C25
quanto para a classe C65, os concretos com diferentes teores de agregado reciclado não
apresentam diferença significante entre seus valores de resistência dentro de sua classe,
e podem ser considerados iguais nesta propriedade. As deformações de pico e os
módulos de elasticidade apresentaram valores muito próximos em cada classe e não
variam em função do teor de brita RCD utilizada.
Os resultados divergem de outros estudos, como Leite (2001), Lovato (2007), Cabral
(2007) e Pimental et al. (2013) que obtiveram resultados em relação à resistência à
compressão indicando diminuição da resistência com o aumento do teor de substituição
por agregados reciclados. Reis (2009) obteve valores de resistência à compressão iguais
para a classe C25 para os concretos com 0 e 25% de teor de agregado reciclado, porém
para a classe C38 houve uma queda entre a resistência do concreto referência e os
concretos reciclados com 25 e 50%.
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Já Larranãga (2004) obteve valores de resistência à compressão iguais para concretos de
40 MPa para o concreto de referência e os concretos com teores de agregado reciclado
de 25, 50 e 100%. Segundo Leite (2001), a textura rugosa dos agregados reciclados
pode causar melhoria da aderência pasta-agregado, o que pode produzir um material
com melhor desempenho final.
As curvas típicas de tensão x deformação axial aos 28 dias da classe C25 se encontram
na Figura 5.6 e uma amostra do tipo de fissuração que ocorre neste tipo de concreto se
encontra na Figura 5.7. Pelos gráficos, observa-se que os concretos de resistência
normal apresentam comportamentos semelhantes nos três teores de agregado reciclado,
por comparação entre as curvas típicas de 0, 25 e 50%, tanto no ramo ascendente do
gráfico, como no descendente (pós pico).
Os concretos de resistência normal (25 MPa) apresentam finas fissuras diagonais, com
aparecimento de diversas fissuras com baixo valor de abertura, como mostra a Figura
5.7. Nestes casos, o corpo-de-prova mantem seu aspecto inicial cilíndrico. Este padrão
de fissuração sob esforços de compressão axial se seguiu para todos os traços da classe
C25.
As curvas típicas de tensão x deformação axial aos 28 dias da classe C65 são
apresentadas na Figura 5.8 e uma amostra do tipo de fissuração que ocorre neste tipo de
concreto se encontra na Figura 5.9. Pelos gráficos, verifica-se que os comportamentos
dos concretos de alto desempenho nos três teores de agregado reciclado são
semelhantes, por comparação entre as curvas típicas de 0, 25 e 50%, em todas as fases
dos gráficos.
Os concretos de alta resistência (65 MPa), diferente dos concretos de resistência normal
(25 MPa), apresentam ruptura explosiva ao atingir a tensão de pico. Para este tipo de
concreto, ocorre uma explosão no corpo-de-prova no momento da falha, como mostra a
Figura 5.9. Nestes casos, o corpo-de-prova perde seu aspecto inicial cilíndrico. Este
padrão de fissuração sob compressão axial se seguiu para todos os traços da classe C25.
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Figura 5.6 – Curvas típicas tensão x deformação axial aos 28 dias dos concretos da classe C25: C25-00, C25-25 e
C25-50

Figura 5.7 – Amostra do tipo de ruptura dos concretos de resistência normal: (a) corpos-de-prova antes do ensaio; e
(b) corpos-de-prova após o ensaio, apresentando fissuras
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Figura 5.8 - Curvas típicas tensão x deformação axial aos 28 dias dos concretos da classe C65: C65-00, C65-25 e
C65-50

Figura 5.9 – Amostra do tipo de ruptura dos concretos de alto desempenho: (a) corpos-de-prova antes do ensaio; e (b)
corpos-de-prova após o ensaio, apresentando fissuras
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A Figura 5.10 apresenta uma comparação entre os comportamentos tensão x deformação
de um concreto de resistência normal (C25-50) e um de alto desempenho (C65-50) para
o mesmo teor de agregado reciclado, visando uma melhor percepção das diferenças de
comportamento dos dois tipos de concreto. Como se pode ver, a inclinação da fase
elástica do concreto de alto desempenho é maior (maior módulo de elasticidade), e a
deformação de pico e a tensão máxima do concreto de alto desempenho apresentam
maior valor que do concreto da classe C25. Além disso, o concreto de 65 MPa não
apresenta a fase descendente, visto que rompe de forma explosiva, enquanto o concreto
de resistência normal continua a deformar gradualmente no ramo pós pico.

Figura 5.10 – Comparação entre as curvas típicas tensão x deformação axial aos 28 dias de concreto de resistência
normal e de concreto de alto desempenho: C25-50 e C65-50

Outra comparação interessante, é a analise da eficácia do programa utilizado na
dosagem, fazendo uma relação entre os valores obtidos para resistência à compressão
experimentais e os valores teóricos fornecidos pelo BetonLab Pro 3. A Figura 5.11
apresenta essa relação, sabendo que o programa foi programado para calcular traços
com resistência à compressão de 25 MPa para os concretos normais e de 65 MPa para
os concretos de alto desempenho. No gráfico, verifica-se que a relação pode ser
aproximada a uma linha de tendência similar a relação ideal entre os valores, ou seja, da
situação em que o valor teórico e o experimental são iguais (y=x), e que todos os pontos
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se encontram acima da reta ideal, indicando que todos os valores obtidos atingiram os
valores previstos. Portanto, se entende que o programa realizou uma ótima previsão da
resistência à compressão para todos os traços do trabalho.
Neste trabalho, o método de dosagem é de extrema importância, visto que realizando
apenas uma substituição do agregado reciclado em volume em traço referencia não
garante as resistências desejas, já que o material reciclado apresenta diferentes
propriedades que devem ser consideradas na dosagem, tendo sido adotado o método de
cálculo de dosagem pelo MEC para cada traço, realizado individualmente através do
programa. Isso tem relevância no trabalho, pois para que seja possível analisar as
propriedades estruturais e o comportamento do concreto com o aço, é necessário que
todos os traços alcancem valores iguais de resistência à compressão. Com a Figura 5.11
conclui-se que o BetonLab Pro 3 apresenta excelente capacidade de previsão de
resistência à compressão se fornecidos corretamente os dados dos materiais utilizados.

Figura 5.11 – Relação entre resistência à compressão teórica e experimental

5.2.2 COMPORTAMENTO SOB CARGAS DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL
O comportamento sob cargas de tração por compressão diametral foi analisado em
corpos-de-prova cilíndricos moldados em conjunto com os tirantes aos 28 dias. A
Tabela 5.3 apresenta os resultados médios obtidos. A Figura 5.12 apresenta os valores
obtidos no ensaio para resistência à tração para cada traço dos concretos produzidos.
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Tabela 5.3 – Resultados médios das propriedades dos concretos sob ensaio de resistência à tração por compressão
diametral

Traço

Resistência à tração aos 28 dias
(MPa) - CV (%)

Relação resistência à
tração/resistência à compressão
(%)

C25-00

2,98 (± 7,7)

10,9

C25-25

2,88 (± 7,9)

10,7

C25-50

3,02 (± 5,6)

11,4

C65-00

5,11 (± 2,9)

7,6

C65-25

5,14 (± 3,3)

7,7

C65-50

5,28 (± 2,6)

8,0

6,00
5,11

5,14

5,28

Resistência à tração (MPa)

5,00
4,00
3,00

2,98

2,88

3,02

2,00
1,00
0,00
C25-00 C25-25 C25-50 C65-00 C65-25 C65-50
C25

C65

Figura 5.12 – Valores médios obtidos para resistência à tração no ensaio de compressão diametral

Em cada classe, a resistência à tração por compressão diametral apresenta uma
constância de valores, permanecendo similares para todos os teores de brita RCD.
Todos os concretos apresentaram valores de resistência à tração satisfatórios e, segundo
os dados estatísticos, em ambas as classes C25 e C65, os concretos com diferentes
teores de agregado reciclado não apresentam diferença significante entre seus valores de
resistência dentro de sua classe e podem ser considerados iguais nesta propriedade.
Pimenta et al. (2013) obteve um diminuição na resistência à tração de concretos com o
aumento do teor de agregado reciclado, variando de 4,53 MPa para 0% a 3,82 MPa para
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50%. Já Larranãga (2004) obteve valores de resistência à tração para concretos de 40
MPa com teores de agregado reciclado de 0, 25, 50 e 100% indicando que a resistência
à tração aumenta com o aumento do teor de agregado reciclado utilizado, variando de
2,64 a 3,28 MPa.
No ensaio de resistência à tração por compressão diametral, ao se aplicar a carga de
compressão transversalmente ao comprimento do corpo-de-prova, provoca-se uma
tensão de tração no corpo-de-prova, gerando fissuras na direção transversal a aplicação
da carga e a ruptura é causada pela união dessas microfissuras. Com isso, o corpo-deprova é dividido completamente transversalmente, como apresentado na Figura 5.13,
separando-se em duas partes. Este padrão de fissuração sob esforços de tração se seguiu
para todos os traços da classe C25 e C65 de forma similar, não sendo observada
diferença na forma de fissuração para concretos de resistência normal e de alto
desempenho.

Figura 5.13 - Amostra do tipo de ruptura dos concretos sob ensaio de tração por compressão diametral (espécime de
exemplo, C65-00): corpos-de-prova após o ensaio em (a) vista lateral e (b) vista superior, apresentando fissuras

A relação entre a resistência à tração e resistência à compressão no geral é determinada
por vários fatores combinados das propriedades da matriz e da zona de transição.
Segundo Neville (1997), à medida que a resistência à compressão aumenta, a resistência
à tração também aumenta, porém a uma razão decrescente. A relação entre os valores
experimentais obtidos para resistência à tração e à compressão é apresentada na Figura
5.14.
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Figura 5.14 – Relação entre a resistência à compressão e a resistência à tração por compressão diametral

Os concretos de 25 MPa ficaram com relação tração/compressão entre 10,7 e 11,4% e
valores de resistência à tração de 2,88 a 3,02 MPa, e os concretos de 65 MPa com
relação tração/compressão entre 7,6 e 8,0%, com valores de 5,11 a 5,28 MPa para
tensão de tração. Portanto, os concretos obedecem o comportamento previsto por
Neville (1997), com aumento da resistência à tração a medida que se aumenta a
resistência à compressão, porém com um razão decrescente, como pode ser observado
na Figura 5.14. A relação tração/compressão para concretos de resistência normal é
maior do que a relação tração/compressão para concretos de alto desempenho. Vale
ressaltar também que diferentes teores de agregado reciclado não causam modificação
na relação entre resistência à tração e resistência à compressão, visto que os valores
obtidos para a relação tração/compressão foram muito próximos em todos os traços para
cada classe.

5.3 PROPRIEDADES

ESTRUTURAIS

DO

CONCRETO

RECICLADO
Neste tópico, são apresentados os resultados de aderência barra aço-concreto através dos
ensaios de tração em tirantes de concreto e dos ensaios de flexão em vigas.
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5.3.1 ADERÊNCIA BARRA AÇO-CONCRETO ATRAVÉS

DO

ENSAIO

DE

TRAÇÃO

EM

TIRANTES DE CONCRETO
O corpo-de-prova de tirante se comporta como um compósito, no qual a matriz é o
concreto e o reforço constitui em uma única barra de aço. Este tipo de compósito é
descrito pelo modelo ACK, desenvolvido por Aveston, Cooper e Kelly (1971), com
base no ensaio de tirantes. O comportamento típico esperado para o ensaio de tração no
tirante de concreto é apresentado na Figura 5.15, Figura 5.16 e Figura 5.17.

Figura 5.15 – Esquema da curva tensão x deformação descrito pelo modelo ACK, adaptado de Bentur (2007)

Figura 5.16 – Esquema do comportamento do tirante de concreto sob esforço de tração, adaptado de FIB (2000)
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Segundo o modelo, até o surgimento da primeira fissura (reta (a) na Figura 5.16), a
carga é suportada pela matriz e pelo reforço em conjunto, portanto pode-se realizar uma
média ponderada das propriedades dos constituintes para determinar as propriedades do
compósito. Como o compósito se encontra na fase elástica, a regra das misturas é valida
e pode ser escrita na forma da Equação (5.1) para previsão do módulo de elasticidade do
compósito Ec (evidenciado na Figura 5.15):
𝐸𝑐 = 𝐸𝑚 𝑉𝑚 + 𝐸𝑟 𝑉𝑟

(5.1)

Onde:
𝐸𝑐 : módulo de elasticidade do compósito
𝐸𝑚 : módulo de elasticidade da matriz
𝑉𝑚 : volume da matriz
𝐸𝑟 : módulo de elasticidade do reforço
𝑉𝑟 : volume do reforço
No momento do surgimento da primeira fissura (ponto (R) na Figura 5.16), é possível
determinar a deformação 𝜀𝑚𝑢 e resistência de primeira fissura 𝜎𝑚𝑢 (evidenciados na
Figura 5.15). Com o surgimento da primeira fissura, começa a fase de múltipla
fissuração (reta (b) na Figura 5.16) a tensão constante 𝜎𝑚𝑢 , em patamar horizontal até a
última fissura (ponto (S) na Figura 5.16), denominada por 𝜀𝑚𝑐 na Figura 5.15.

Figura 5.17 – Esquema do processo de múltipla fissuração e da variação do módulo de elasticidade a cada fissura,
adaptado de Bentur (2007)
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No processo de fissuração, apresentado na Figura 5.17, a matriz sofre perdas de
resistência e módulo de elasticidade a cada fissura que aparece na matriz, até que, após
a etapa de fissuração, a matriz deixa de contribuir para resistência de forma
significativa, o aço passa a suportar as cargas de tração e o compósito apresenta um
aumento da capacidade de resistência (reta (c) na Figura 5.16).
Na fase pós fissuração, o módulo de elasticidade do compósito passa a apresentar a
mesma inclinação do gráfico do reforço, visto que o comportamento do compósito passa
a ser regido quase em sua totalidade pela barra de aço. Portanto, para essa fase, o
módulo de elasticidade do compósito (evidenciado na Figura 5.15) pode ser igualado ao
módulo do reforço multiplicado pelo volume do reforço, como na Equação (5.2):
𝐸𝑐 = 𝐸𝑟 𝑉𝑟

(5.2)

Onde:
𝐸𝑐 : módulo de elasticidade do compósito
𝐸𝑟 : módulo de elasticidade do reforço
O acréscimo de resistência ocorre até que se inicia a fase de escoamento do aço (ponto
(Y) na Figura 5.16) em um patamar próximo ao horizontal (reta (d) na Figura 5.16). Em
seguida, com continuação da aplicação de força, o aço é tracionado até sua ruptura total.
A Figura 5.18 apresenta a distribuição dos esforços de tração na matriz e no reforço ao
longo do comprimento do corpo-de-prova durante o processo de fissuração.

Figura 5.18 – Tensões distribuídas na matriz (concreto) e no reforço (aço) de compósitos prismáticos sob esforços de
tração axial: (a) após primeira fissura; e (b) após segunda fissura
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Antes da primeira fissura, a matriz e o reforço apresentam tensões constantes ao longo
de toda a peça. Depois da primeira fissura, o aço vai suportar maiores tensões na região
próxima à fissura e o concreto vai suportar menores tensões até atingir o valor zero na
posição da fissura. O mesmo ocorre quando surge a segunda fissura, e assim por diante,
até a abertura a última fissura. A tensão do compósito vai ser a resultante entre as
tensões atuantes no aço e no concreto em cada momento do ensaio.
Os resultados médios das propriedades dos tirantes de concreto sob ensaio de tração
antes da fase fissuração são apresentados na Tabela 5.4 e na Figura 5.19 e as
propriedades após a fase de fissuração se encontram na Tabela 5.5 e na Figura 5.20.
Tabela 5.4 – Resultados médios das propriedades dos ensaios nos tirantes até o surgimento da primeira fissura

Traço

Força de
primeira fissura
(kN)

Deformação de
primeira fissura
(µε)

Resistência de
primeira fissura
(MPa)

Módulo de
Elasticidade pré
fissuração (GPa)

C25-00

44,4 (± 6,6)

92,8 (± 1,4)

1,97 (± 6,5)

23,0 (± 6,3)

C25-25

49,3 (± 6,8)

96,0 (± 4,6)

2,19 (± 6,8)

22,9 (± 7,5)

C25-50

51,1 (± 3,4)

103,3 (± 6,4)

2,27 (± 3,4)

22,0 (± 2,9)

C65-00

100,6 (± 1,9)

115,0 (± 5,0)

4,47 (± 1,9)

31,0 (± 5,8)

C65-25

97,0 (± 4,9)

105,4 (± 7,0)

4,31 (± 4,9)

32,0 (± 4,0)

C65-50

95,0 (± 4,2)

111,1 (± 4,3)

4,22 (± 4,2)

31,8 (± 7,1)

Tabela 5.5 – Resultados médios das propriedades dos ensaios nos tirantes após a múltipla fissuração

Traço

Deformação de última
fissura (µε)

Módulo de
Elasticidade pós
fissuração (GPa)

Força de escoamento
(kN)

C25-00

384,7 (± 9,2)

3,03 (± 2,5)

183,0 (± 1,4)

C25-25

442,4 (± 7,5)

3,04 (± 6,5)

183,9 (± 0,2)

C25-50

451,8 (± 8,6)

3,13 (± 1,6)

184,1 (± 0,4)

C65-00

1171,9 (± 8,7)

2,98 (± 4,0)

184,4 (± 0,9)

C65-25

1066,0 (± 5,1)

3,06 (± 6,5)

183,2 (± 0,1)

C65-50

1068,0 (± 2,4)

3,08 (± 6,8)

182,8 (± 0,7)
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Figura 5.19 – Valores médios obtidos para as propriedades dos tirantes de concreto sob ensaio de tração antes da fase
de fissuração
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Figura 5.20 – Valores médios obtidos para as propriedades dos tirantes de concreto sob ensaio de tração após a fase
de fissuração
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Em relação à força de primeira fissura, observa-se (Tabela 5.4 e Figura 5.19) que os
valores para os concretos de 25 MPa são entre 44,4 e 51,1 kN e para os concretos de 65
MPa são entre 95,0 e 100,6 kN, mostrando que ocorre um aumento da força de primeira
fissura no tirante quando se tem um aumento da resistência à compressão do concreto, o
que era esperado já que a aderência aço-concreto aumenta com a resistência do
concreto. Para as forças de primeira fissura, segundo os dados estatísticos, tanto a para a
classe C25 quanto para a classe C65, os concretos com diferentes teores de agregado
reciclado não apresentam diferença significante entre seus valores de força dentro de
sua classe, e podem ser considerados iguais nesta propriedade.
O mesmo observado para as forças de primeira fissura ocorre para os valores obtidos
para resistências de primeira fissura (Tabela 5.4 e Figura 5.19), visto que até a primeira
fissura o compósito age em conjunto suportando as forças aplicadas. Com valores de
resistência entre 1,97 e 2,27 MPa para C25 e 4,22 e 4,47 MPa para C65, segundo os
dados estatísticos, as resistência são iguais dentro de cada classe.
As deformações de primeira fissura (Tabela 5.4 e Figura 5.19) variam de 92,8 a 103,3
µε para a classe C25 e de 105,4 a 115,0 µε para a classe C65, mostrando que ocorre um

pequeno acréscimo da deformação de primeira fissura quando se passa da classe C25
para a classe C65. Isso também está relacionado com a maior deformação de ruptura do
C65, visto nos ensaios de compressão, no qual os concretos C65 obtiveram maiores
deformações até tensão máxima do que os concretos C25. Segundo os dados
estatísticos, não há diferença significativa entre os valores dentro de cada classe,
portanto as deformações de primeira fissura são consideradas iguais, independente do
teor de agregado reciclado.
O módulo de elasticidade (Tabela 5.4 e Figura 5.19) do compósito antes da fase de
fissuração variou de 22,0 a 23,0 GPa para os concretos de resistência normal e de 31,0
a 32,0 GPa para os concretos de alto desempenho. O maior módulo para concretos da
classe C65 deve-se ao maior módulo dessa classe de concreto, como visto no ensaio de
compressão uniaxial. Os módulos obtidos nos ensaios de tirante são considerados, pelos
cálculos estatísticos, como iguais entre os traços dentro cada classe, indicando que não
há influência do teor de brita RCD no módulo de elasticidade inicial do compósito.
Com a Equação (5.1), que prevê o módulo de elasticidade para os compósitos na fase
elástica inicial, foi possível calcular os módulos teóricos para cada traço, apresentados
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na Tabela 5.6. Com isso, foi determinada uma relação com os valores de módulo de
elasticidade obtidos experimentalmente para os ensaios de tirante (Tabela 5.4) e
módulos teóricos para cada traço, de forma a compreender a eficácia do modelo de
cálculo. Os módulos teóricos foram calculados por 𝐸𝑐 = 𝐸𝑚 𝑉𝑚 + 𝐸𝑟 𝑉𝑟 conforme a
Equação (5.1). A Figura 5.21 apresenta esta relação, considerando todos os valores
experimentais obtidos para cada corpo-de-prova, evidenciando que há uma boa previsão
dos módulos de elasticidade pelo modelo, já que a reta da relação módulo experimental
por módulo teórico se aproxima da relação ideal 1:1.
Tabela 5.6 – Módulos de elasticidade teóricos para os compósitos na fase elástica inicial, pela Equação (5.1)

Traço

Módulo de Elasticidade
Experimental (GPa)

Módulo de Elasticidade Teórico
(GPa)

C25-00

23,0 (± 6,3)

23,8

C25-25

22,9 (± 7,5)

24,8

C25-50

22,0 (± 2,9)

24,7

C65-00

31,0 (± 5,8)

32,0

C65-25

32,0 (± 4,0)

31,9

C65-50

31,8 (± 7,1)

31,8

Figura 5.21 – Relação entre módulo de elasticidade experimental e módulo de elasticidade teórico da fase elástica
inicial do tirante de concreto no ensaio de tração
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Após a fase de múltipla fissuração (Tabela 5.5 e Figura 5.20), foram determinadas as
deformações correspondentes a última fissura, cujos valores variam de 384,7 a 451,8 µε
para a classe C25 e 1066,0 a 1171,9 µε para a classe C65. Os valores mostram elevada
diferença entre as deformações de última fissura para a classe C25 e C65, o que é
explicado pela maior quantidade de fissuras que surgem nos concretos de maior
resistência.
Depois de terminada a fissuração por completo, foi possível determinar os módulos de
cada curva para a fase de aumento de resistência. Os módulos (Tabela 5.5 e Figura 5.20)
variam de 3,03 a 3,13 GPa para C25 e 2,98 a 3,08 GPa para C65, considerados iguais
dentro de cada classe pelos dados estatísticos. Nesta fase, a matriz, já bem fissurada, não
apresenta contribuição expressiva no suporte de rigidez e o comportamento do
compósito passa a ser regido pelo comportamento do reforço, portanto o modulo dos
compósitos nesta fase se aproxima do módulo de elasticidade do aço no ensaio de tração
da barra isolada multiplicado pelo volume de fibra, com valor de 𝐸𝑓 𝑉𝑓 de 3,25 GPa.
Quando o compósito perde a inclinação e atinge um patamar horizontal, é a etapa final
do comportamento do tirante de concreto aos esforços de tração, indicando o início do
escoamento do aço. Como nesta fase o comportamento do compósito é regido quase em
sua totalidade pelo aço, o escoamento ocorre em valor de força semelhante à força de
escoamento do aço no ensaio de tração na barra de aço isolada, de 171,9 kN. Para a
força de escoamento dos tirantes (Tabela 5.5 e Figura 5.20) foram obtidos os valores
183,0 a 184,1 kN para C25 e 182,8 a 184,4 kN para C65. Todos os valores são
considerados iguais pelos cálculos estatísticos. O aumento da força de escoamento no
compósito apresenta valores maiores que a força de escoamento na barra isolada, pois
durante o ensaio a matriz fornece uma contribuição no suporte dos esforços e, por isso,
o escoamento ocorre a um patamar mais elevado.
Reis (2009) concluiu que os concretos reciclados apresentaram um comportamento
tensão de aderência x deslizamento semelhante ao concreto convencional, para
concretos de classe 25 MPa e 38 MPa, com 25 e 50% de teor de agregado. Já os
resultados de Pimenta et al. (2013) indicaram uma diminuição da tensão de aderência
com o aumento do teor de agregado reciclado, com uma queda de 10% do concreto de
referência para o concreto reciclado com 25% de substituição e 36% do concreto de
referência para o concreto reciclado com 50%.
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As curvas típicas de força x deformação axial aos 28 dias da classe C25 se encontram na
Figura 5.22, bem como o comportamento do aço isolado no ensaio de resistência à
tração. Pelos gráficos, observa-se que os concretos de resistência normal apresentam
comportamentos semelhantes nos três teores de agregado reciclado, por comparação
entre as curvas típicas de 0, 25 e 50%, tanto em relação à subida elástica do gráfico,
como no comportamento de múltipla fissuração e no comportamento após fissuração.
Como se pode observar, os gráficos apresentam duas ou três quedas de força na etapa de
fissuração, indicando as aberturas de fissuras. Em alguns corpos-de-prova, foi
verificado aberturas de fissuras no mesmo momento e, portanto, elas aparecem no
gráfico força x deformação na mesma descida de força. Na Figura 5.22, é possível ver
que o comportamento do compósito após a fissuração acompanha o comportamento do
aço, mostrando que o ensaio nesta fase é regido principalmente pelo reforço. Porém, a
curva do compósito se encontra acima da curva do aço em todo o gráfico, evidenciando
a existência de um valor de contribuição da matriz em todo o ensaio, inclusive quando
já fraturada.

Figura 5.22 - Curvas típicas força x deformação axial aos 28 dias dos tirantes de concreto da classe C25: C25-00,
C25-25 e C25-50; além da curva típica do comportamento da barra isolada de aço sob tração

As curvas típicas de força x deformação axial aos 28 dias da classe C65 se encontram na
Figura 5.23, bem como o comportamento do aço isolado no ensaio de resistência à
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tração. Diferente da classe C25, as curvas sofreram seis ou sete quedas de força na etapa
de múltipla fissuração, que indicam as fissuras formadas. Da mesma forma, em alguns
tirantes, aberturas de fissuras ocorreram no mesmo momento e, portanto, elas aparecem
no gráfico força x deformação na mesma descida de força. Pelos gráficos, observa-se
que os concretos de resistência de 65 MPa apresentam comportamentos semelhantes nos
três teores de agregado reciclado, por comparação entre as curvas típicas de 0, 25 e
50%, em relação à subida elástica do gráfico e no comportamento após fissuração.
Porém, apesar do comportamento na fase de múltipla fissuração também ser
semelhante, é possível observar uma pequena diminuição da altura do patamar de
fissuração entre os gráficos, havendo uma pequena queda no valor de força no qual ele
ocorre com o aumento do teor de agregado reciclado. Como para a classe C25, o
comportamento do compósito com concreto C65 após a fissuração também acompanha
o comportamento do aço, mostrando que o ensaio nesta fase é regido principalmente
pelo reforço, mas existe ainda uma contribuição da matriz fraturada, pois a curva do
compósito se encontra acima da curva do aço em todo o gráfico.

Figura 5.23 - Curvas típicas força x deformação axial aos 28 dias dos tirantes de concreto da classe C65: C65-00,
C65-25 e C65-50; além da curva típica do comportamento da barra isolada de aço sob tração

A Figura 5.24 apresenta uma comparação entre os comportamentos de força x
deformação de um concreto de resistência normal (C25-25) e um de alto desempenho
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(C65-25) para o mesmo teor de agregado reciclado, visando uma melhor percepção das
diferenças de comportamento dos dois tipos de tirantes de concreto. Como se pode ver,
a inclinação da fase elástica do compósito da classe C65 é maior (maior módulo de
elasticidade), assim como a força de primeira fissura também é mais elevada, porém as
deformações de primeira fissura apresentam valores muito próximos. A maior diferença
se da no patamar de fissuração, que ocorre a uma força maior para os concretos C65, e
se apresenta numa fase mais longa para este tipo, portanto, a deformação da última
fissura entre os concretos C25 e C65 são bastante diferentes, pois os concretos C65
apresentam um valor mais elevado. Após a fissuração, ambos os compósitos apresentam
o mesmo comportamento, a fase crescente com módulos iguais e o escoamento ocorre
para o mesmo valor de força.

Figura 5.24 - Comparação entre as curvas típicas força x deformação axial aos 28 dias de concreto de resistência
normal e de concreto de alto desempenho: C25-50 e C65-50

A Figura 5.25 apresenta o gráfico típico força x deformação dos tirantes da classe C25
sob esforços de tração com foco no processo de fissuração, no qual é possível visualizar
claras quedas de força indicando abertura de fissura. Nestes casos, o corpo-de-prova
apresentaria um número de fissuras próximo a três, visto que é possível contabilizar três
quedas no gráfico, lembrando que duas fissuras podem ocorrer ao mesmo tempo e
serem representadas por uma só queda.
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Em relação ao tipo de fissuração, foi observado nos ensaios que os tirantes de concretos
de resistência normal (25 MPa) apresentam abertura de poucas fissuras, porém com
altos valores de abertura, como mostra a Figura 5.26.

Figura 5.25 – Detalhe do processo de fissuração dos tirantes de concreto da classe C25 (exemplo: C25-00) no ensaio
de tração axial

Figura 5.26 – Amostra do processo de fissuração no corpo-de-prova de tirantes de concreto da classe C25 sob
esforços de tração, com marcação da ordem das fissuras
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As fissuras se formam transversalmente ao comprimento do tirante, e existe um
equilíbrio entre os espaçamentos das fissuras. Observou-se um padrão de formação de
poucas fissuras, com três fissuras de grande abertura mais uma ou duas fissuras finas,
resultando em quatro a cinco fissuras por corpo-de-prova, em concordância com as
quedas de força observadas na Figura 5.25. A ordem de aparecimento das fissuras no
corpo-de-prova apresentado na Figura 5.26 é indicada por números acima das fissuras.
Este padrão de fissuração dos tirantes sob esforços de tração axial se seguiu para todos
os traços da classe C25.
A Figura 5.27 apresenta o gráfico típico força x deformação dos tirantes da classe C65
sob esforços de tração com foco no processo de fissuração, sendo possível visualizar as
quedas de força, que indicam abertura de fissura. Para classe C65, diferente da classe
C25, os corpos-de-prova apresentariam um número de fissuras bem maior devido ao
maior número de quedas de força no patamar de fissuração. Imagina-se um valor
próximo a sete fissuras, pois é possível contabilizar sete quedas no gráfico. Como duas
fissuras podem ocorrer ao mesmo tempo, pode acontecer de serem representadas por
uma só queda.

Figura 5.27 - Detalhe do processo de fissuração dos tirantes de concreto da classe C65 (exemplo: C65-25) no ensaio
de tração axial

Em todos os traços da classe C65, foi observado que a fissuração ocorre de forma
similar aos concretos C25, porém com aberturas de muitas fissuras com menores
valores de abertura, como apresentado na Figura 5.28. Da mesma forma que para C25,
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as fissuras se formam em sua maioria transversalmente ao comprimento do tirante,
buscando um espaçamento equidistante entre as fissuras.

Figura 5.28 - Amostra do processo de fissuração no corpo-de-prova de tirantes de concreto da classe C25 sob
esforços de tração, com marcação da ordem das fissuras

O padrão de fissuração foi observado pela formação de sete a oito fissuras por corpo-deprova, sem variações bruscas de tamanho de abertura entre elas, em concordância com
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as quedas de força observadas na Figura 5.27. A ordem de aparecimento das fissuras no
corpo-de-prova apresentado na Figura 5.28 é indicada por números acima das fissuras.
Este padrão de fissuração dos tirantes sob esforços de tração axial se seguiu para todos
os traços da classe C65.
A análise do espaçamento de fissuras foi realizada como detalhado em
3.3.11.3.Processo de Fissuração, com a determinação da evolução de espaçamento
médio entre as fissuras ao longo de todo o ensaio para cada traço. A Figura 5.29 e a
Figura 5.30 apresentam os gráficos de espaçamento médio entre fissuras x deformação
específica em conjunto com força x deformação para os tirantes de concreto das classes
C25 e C65, respectivamente.

Figura 5.29 – Evolução do espaçamento médio entre fissuras para o ensaio de tração em tirantes de concreto para a
classe C25

Os gráficos de espaçamento médio entre fissuras começam com o valor de 700 mm,
espaço de análise do ensaio, e diminuem ao decorrer da abertura de novas fissuras até
atingirem um valor constante, indicando que não ocorrem mais aberturas de novas
fissuras. A partir do momento em que o espaçamento entre fissuras estabiliza, a
deformação aumenta devido somente à abertura das fissuras já existentes, sem criação
de novas fissuras.
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Figura 5.30 - Evolução do espaçamento médio entre fissuras para o ensaio de tração em tirantes de concreto para a
classe C65

O espaçamento médio entre fissuras final foi de 112,04 a 114,32 mm para a classe C25
e de 76,12 a 83,26 mm para a classe C25, como mostra a Tabela 5.7. Segundo os dados
estatísticos os espaçamentos médios entre fissuras são iguais dentro de cada classe,
indicando que a variação do teor de brita RCD não modifica essa característica do
concreto. A classe C65 apresenta um menor valor final de espaçamento médio entre
fissuras porque os tirantes de concretos de alto desempenho apresentaram maior número
de fissuras ao final do ensaio do que os concretos de resistência normal, como visto na
Figura 5.26 e na Figura 5.28, respectivamente.
O coeficiente de conformação foi calculado, adaptado da NBR 7477, apenas para
critério de comparação. A tensão de aderência foi calculada com uso do valor de
coeficiente de conformação, adaptada da fórmula da NBR 6118 pela Equação (3.3):
𝑓𝑏𝑑 = ɳ𝑓𝑐𝑡𝑑

(5.3)

Onde:
𝑓𝑏𝑑 : resistência de aderência
ɳ: coeficiente de conformação superficial
𝑓𝑐𝑡𝑑 : 𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑖𝑛𝑓 /𝛾𝑐
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A Tabela 5.7 apresenta os valores obtidos para coeficiente e tensão de aderência.
Tabela 5.7 – Coeficiente de conformação superficial calculado pela NBR 7477, pela Equação (3.13)

Traço

Espaçamento médio
entre fissuras (mm)

Coeficiente de
conformação superficial
(adaptado de NBR 7477)

C25-00

112,04 (± 0,5)

3,01

Tensão de aderência
(MPa) (adaptado de NBR
6118)
4,05

C25-25

113,5 (± 0,7)

2,97

3,85

C25-50

114,32 (± 1,2)

2,95

4,01

C65-00

76,12 (±3,6)

4,43

10,20

C65-25

76,83 (± 2,4)

4,39

10,16

C65-50

83,26 (± 4,6)

4,05

9,63

Com objetivo apenas de comparação, foram obtidos valores de coeficiente de
conformação superficial de 2,95 a 3,01 para a classe C25 e de 4,05 a 4,43 para a classe
C65, que podem ser considerados iguais dentro de cada classe. Este coeficiente é
relacionado com a caracterização da aderência aço-concreto para os corpos-de-prova
ensaiados, portanto indica que para diferentes teores de agregado reciclado não ocorrem
mudanças na aderência aço-concreto estudados.
A análise da abertura de primeira fissura foi realizada como explicado em
3.3.11.3.Processo de Fissuração, através da medição da evolução da primeira fissura ao
longo de todo o ensaio em um corpo-de-prova para cada traço. A Figura 5.31 e a Figura
5.32 apresentam os gráficos de abertura de primeira fissura x deformação específica em
conjunto com força x deformação para os tirantes de concreto das classes C25 e C65,
respectivamente.
Os gráficos de abertura de primeira fissura mostram que, para ambas as classes, a
primeira fissura surge e aumenta com uma taxa elevada até que o surgimento da
próxima fissura. Com o processo de fissuração, a taxa de aumento de abertura da
primeira fissura se torna mais baixa, de forma que enquanto outras fissuras abrem, a
primeira fissura não sofre grandes variações de tamanho. Porém, assim que a última
fissura abre, a primeira fissura volta a abrir com uma maior taxa, indicando que após o
processo de fissuração, o aumento da primeira fissura é novamente elevado. Próximo ao
inicio de escoamento do aço, a primeira fissura diminui a taxa de abertura, porém ainda
se mantêm crescente.
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Figura 5.31 – Evolução da abertura da primeira fissura para o ensaio de tração em tirantes de concreto para a classe
C25

Figura 5.32 – Evolução da abertura da primeira fissura para o ensaio de tração em tirantes de concreto para a classe
C65

As classes mostram variação de comportamento devido ao patamar de fissuração, pois a
classe C65 tem um patamar mais longo, de forma que a primeira fissura não abre tanto
como nos corpos-de-prova da classe C25, devido ao maior número de fissuras criadas,
atingindo valores menores de abertura ao final dos ensaios. Para C25, as aberturas de
primeira fissura finais se encontram entre 10,6 e 11,07 mm e para C65 entre 5,70 e 7,18
mm, evidenciando que a classe C65 apresenta um menor valor final de abertura devido
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ao maior número de fissuras ao final do ensaio, como visto na Figura 5.26 e na Figura
5.28.
5.3.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FLEXÃO EM VIGAS
Foram produzidas apenas vigas nos traços com 0 e 50% de brita RCD: C25-00, C25-50,
C65-00 e C65-50, de forma a analisar o maior teor de agregado reciclado utilizado e,
portanto, o cenário mais desafiador.
Para compreensão dos gráficos das deformações nas vigas é necessário considerar o
processo de fissuração que ocorreu em cada uma, visto que o desenvolvimento das
fissuras nas vigas não se deu de forma totalmente simétrica. Assim, o processo de
fissuração de cada viga é apresentado individualmente, desde o momento de início de
fissuração até o final do ensaio (momento em que a carga estabiliza), com indicação das
cargas que geraram cada estágio de fissuração, além de fotos de cada uma das vigas.
No geral, as vigas desenvolveram algumas fissuras na região central do comprimento na
região de tração do concreto e muitas fissuras de forma diagonal, ligando a região de
aplicação de carga à região dos apoios, indicando ruptura por cisalhamento. A Tabela
5.8 apresenta os resultados para as vigas sob ensaio de flexão, indicando ainda o lado
em que ocorreu a falha que causou ruptura.
Tabela 5.8 – Resultados dos ensaios de flexão em vigas de concreto armado

Traço

Força de
primeira
fissura
(kN)

Deflexão na
Abertura de Abertura de
Força de Deflexão na
primeira
fissuras na
fissuras na
ruptura
ruptura
fissura
ruptura (mm) ruptura (mm)
(kN)
(mm)
(mm)
Lado A
Lado B

C25-00

154,0

0,42

496,0

1,26

1,90

3,02

B

C25-50

137,0

0,48

468,6

1,55

3,87

1,07

A

C65-00

225,0

0,87

704,4

2,72

4,85

1,50

A

C65-50

234,0

1,23

734,1

4,07

3,48

5,21

B

Lado onde
ocorre a
ruptura

Em relação de força de primeira fissura, a viga C25-00 obteve valor de 154,0 kN e a
viga C25-50 obteve 137,0 kN, valores muito próximos (diferença de 11%), sendo menor
para a viga com brita RCD. Já para a classe de alto desempenho, as forças de primeira
fissura foram 225,0 e 234,0 kN para C65-00 e C65-50, respectivamente, valores
também próximos entre si (diferença de 3,8%), porém neste caso a viga com reciclado
apresentou valor maior. Portanto, pode-se concluir que a presença de agregado reciclado
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não influencia na força de primeira fissura. No geral, a força de primeira fissura é maior
para classes com maiores resistências, devido a maior resistência que o concreto vai
apresentar tanto na região tracionada como na região comprimida.
A deflexão no momento da primeira fissura foi verificada e para as vigas C25-00 e C2550 os valores foram 0,42 e 0,48 mm, respectivamente, enquanto para as vigas C65-00 e
C65-50 foram 0,87 e 1,23 mm, respectivamente. Neste caso, foi observado um maior
valor da deflexão de primeira fissura nas vigas com brita RCD, no qual o aumento foi
maior para a classe de alta resistência. Em relação às classes, verificou-se que as
deflexões de primeira fissura são maiores, o que era esperado já que a primeira fissura
ocorre em maiores valores de força.
A ruptura das vigas C25-00 e C25-50 ocorreu a uma força de 496,00 e 468,6 kN,
respectivamente, e para as vigas C65-00 e C65-50 a uma força de 704,4 e 734,1 kN,
respectivamente. Não foi possível determinar uma influência negativa da presença de
agregado reciclado na força de ruptura, indicando que o agregado não compromete esta
propriedade, visto que a força de ruptura foi maior para a viga sem brita RCD na classe
de 25 MPa, porém maior para a viga com brita RCD na classe de 65 MPa. As diferenças
na carga de ruptura foram inferiores a 5,6 e 4,0%, respectivamente para as classes C25 e
C65.
As aberturas de fissuras da Tabela 5.8 foram lidas pelos LVDTs posicionados
transversalmente as fissuras de cisalhamento, portanto os valores de abertura indicados
incluem as deformações e as aberturas de fissuras contidas nesta região. As aberturas
resultaram em maiores valores de acordo com o lado onde ocorreu a ruptura da
estrutura, sendo possível notar que não ocorreram grandes variações em relação à
abertura do lado mais fissurado independente do teor de agregado reciclado para ambas
as classes.
Larranãga (2004) realizou ensaios de flexão em vigas de concreto armado com 0, 25, 50
e 100% de agregado reciclado, em concretos de 40 MPa de resistência à compressão. Os
resultados mostraram que a viga com 25% de agregado atingiu a maior carga de ruptura
por cisalhamento com valor igual ao obtido para o concreto de referência e menor carga
de primeira fissura que a carga do concreto de referência. Os concretos com 50 e 100%
de agregado reciclado apresentaram carga de primeira fissura e carga de ruptura por
cisalhamento menor que o concreto convencional. Para as vigas com substituições de
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50% e 100% sem armadura de cisalhamento, a carga última obtida foi 10% a 20%
menor que a viga de referência, porém com a adição da armadura de cisalhamento, os
valores para carga de cisalhamento última foram semelhantes para todas as vigas. Além
disso, o autor comenta que o efeito de intertravamento dos agregados reciclados no
concreto parece ser tão eficiente quanto o efeito dos agregados naturais.
Li (2009) estudou vigas de concreto armado das classes 20 MPa e 30 MPa com
agregados reciclados sob ensaios de flexão. Os resultados apontam que os concretos
reciclados obedecem às especificações da China para concretos convencionais para
aplicação estrutural.
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A Figura 5.33 apresenta os mapeamentos das fissuras da viga C25-00 em diferentes
estágios de fissuração com suas respectivas cargas.

F = 200 kN

F = 300 kN

F = 496 kN
(ru9mr

F = 300 kN

F = 240 kN

Figura 5.33 – Desenvolvimento das fissuras na viga C25-00 no ensaio de flexão
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Na viga C25-00, como apresenta a Figura 5.33, a primeira fissura ocorreu a 154,0 kN,
localizada na região tracionada do concreto, no meio do vão na direção da carga,
seguida pela abertura de uma fissura inclinada no lado B da viga. Até 300 kN, já haviam
se formado fissuras verticais na região central tracionada e haviam fissuras inclinadas de
ambos os lados da viga. Com o processo de carregamento, foi possível observar
claramente a maior ocorrência de fissuras do lado B, com propagação das fissuras
inclinadas até atingir a região comprimida do centro da viga. A ruptura se deu por
cisalhamento no lado B da viga a 496,0 kN. Após a carga máxima, a força caiu e a viga
apresentou criação de novas fissuras no labo B, assim como a abertura das fissuras já
existentes. O ensaio terminou com a estabilidade da força a 240 kN. A Figura 5.34
apresenta fotos da viga no momento de carga máxima e ao final do ensaio.

Figura 5.34 – Fissuração da viga C25-00 no momento de carga máxima e ao final do ensaio

A Figura 5.35 apresenta os mapeamentos das fissuras da viga C25-50 em diferentes
estágios de fissuração com suas respectivas cargas. Na viga C25-50, a primeira fissura
ocorreu a 137,0 kN, inclinada de cisalhamento do lado A da viga, seguida pela abertura
de outra fissura inclinada do lado B. Com o aumento da carga, fissuras centrais de
flexão na região de tração foram surgindo, além da ocorrência do prolongamento das
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fissuras inclinadas. A ruptura ocorreu por cisalhamento a 468,6 kN devido a fissuração
do lado A. Após a ruptura da estrutura, o valor da força sofre uma queda brusca e as
fissuras continuam a abrir, além da criação de novas ramificações. O ensaio terminou
em 213 kN com a estabilidade da carga. A Figura 5.36 apresenta fotos da viga C25-50
no momento de carga máxima e ao final do ensaio.
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Figura 5.35 - Desenvolvimento das fissuras na viga C25-50 no ensaio de flexão
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Figura 5.36 - Fissuração da viga C25-50 no momento de carga máxima e ao final do ensaio

Com os dados do ensaio de flexão nas vigas da classe C25, foi possível obter as curvas
de força x deflexão, apresentadas na Figura 5.37, e curvas de força x abertura de fissuras
para o lado A e o lado B, apresentadas na Figura 5.38. Devido a uma rotação que
ocorreu com as vigas a partir da carga máxima, a leitura de dados após este momento
foi desconsiderada, portanto os dados de deflexão e abertura de fissuras são
apresentados até o momento de carga máxima.
Na Figura 5.37, nota-se que as vigas C25-00 e C25-50 apresentam comportamentos
semelhantes em relação às curvas de força x deflexão, com inclinação constante e linear
do inicio a carga máxima, indicando que a presença de agregados reciclados não
compromete este comportamento da estrutura. Na Figura 5.38, a abertura de fissura
engloba as deformações do concreto e as aberturas de fissuras da região monitorada no
ensaio. A abertura de fissuras de cada lado da viga é consistente com o lado onde ocorre
a ruptura, visto que a viga C25-00 apresenta maior abertura no gráfico do lado B, onde
ocorreu a fissuração que causou ruptura, como mostra a Figura 5.33. Da mesma forma,
para a viga C25-50, a maior abertura de fissura ocorre no gráfico do lado A, no qual
ocorre a ruptura, como confirmado pela Figura 5.35.
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Figura 5.37 - Curvas força x deflexão no ensaio de flexão das vigas de concreto da classe C25: C25-00 e C25-50

Figura 5.38 - Curvas força x abertura de fissuras inclinadas no ensaio de flexão das vigas de concreto da classe C25:
C25-00 e C25-50, para o lado A e o lado B da estrutura

Durante o ensaio, foi possível ler os dados de evolução da deformação: na região
tracionada do concreto (embaixo da viga), na posição da linha neutra (meia altura da
viga) e na região de compressão do concreto do lado A e do lado B (lateral da viga) com
o uso de strain-gages. Devido à alta sensibilidade desde tipo de medidor, não foi
possível medir as variações de deformação até o final do ensaio, visto que não
conseguem fazer leituras adequadas quando ocorre uma maior fissuração em região
próxima a ele. A Figura 5.39 apresenta as curvas de força x deformação no concreto
obtidas.
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Figura 5.39 - Curvas do ensaio de flexão das vigas da classe C25: C25-00 e C25-50, para força x deformação: na
região tracionada, na linha neutra, na região comprimida do lado A e na região comprimida do lado B

As curvas de deformação na região tracionada ilustram elevada deformação para baixas
cargas, de forma que a viga C25-50 obteve melhor comportamento neste quesito,
obtendo menores valores de deformação para uma mesma carga que a viga C25-00. O
início do ensaio mostra uma pequena deformação para carga até aproximadamente 40
kN, a partir da qual a inclinação muda e as deformações crescem a uma maior taxa para
ambas as vigas. As curvas de deformação na região da linha neutra da estrutura indicam
um aumento de carga no início do ensaio sem deformação nesta região, como esperado.
A partir de certa força, aproximadamente 70 kN, a deformação nesta região começa a
crescer de forma linear, com elevada variação. O comportamento é similar para as duas
vigas da classe C25. Na região comprimida do concreto, a deformação de cada lado é
relacionada ao local onde ocorreu a fissuração que causou a ruptura, portanto para a
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viga C25-00 a deformação é maior do lado B e para a viga C25-50 a deformação é
maior do lado A, conforme esperado. As deformações na região comprimida crescem de
forma semelhante até o momento em que cada viga passa a sofrer maiores deformações
do lado onde, posteriormente, ocorre a ruptura.
A Figura 5.40 apresenta os mapeamentos das fissuras da viga C65-00.
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Figura 5.40 - Desenvolvimento das fissuras na viga C65-00 no ensaio de flexão
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Na viga C65-00, como apresenta a Figura 5.40, a primeira fissura ocorreu a 225,0 kN,
no centro da região tracionada do concreto, seguida pela abertura de uma fissura
inclinada no lado B da viga. Até 450 kN, haviam se formado fissuras de flexão verticais
na região central tracionada e fissuras de cisalhamento inclinadas em ambos os lados da
viga. Com o aumento do carregamento, a maior ocorrência de fissuras do lado A se
tornou evidente, seguida da propagação das fissuras inclinadas até atingir a região
comprimida superior do centro da viga. A ruptura ocorreu por cisalhamento no lado A
da viga a 704,4 kN. Após a carga máxima, a força decresceu e a viga apresentou criação
de novas fissuras no labo A, assim como a abertura das fissuras já existentes. O ensaio
terminou com a estabilidade da força a 254 kN. A Figura 5.41 apresenta fotos da viga
no momento de carga máxima e ao final do ensaio.

Figura 5.41 - Fissuração da viga C65-00 no momento de carga máxima e ao final do ensaio

A Figura 5.42 apresenta os mapeamentos das fissuras da viga C65-50 em diferentes
estágios de fissuração com suas respectivas cargas. Na viga C65-50, a primeira fissura
ocorreu para a carga de 234,0 kN, pela abertura de uma fissura de flexão no meio do
vão, seguida pela abertura de mais fissuras verticais no centro da região tracionada.
Com o aumento da carga, mais fissuras centrais de flexão na região de tração foram
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surgindo e houve a criação e prolongação de fissuras de cisalhamento em ambos os
lados da viga. A ruptura ocorreu por cisalhamento a 734,0 kN devido a fissuração do
lado B. Após a ruptura, o valor da força sofreu uma queda brusca e houve a continuação
da abertura das fissuras e criação de novas ramificações. O ensaio terminou em 219,0
kN com a estabilização da carga.
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Figura 5.42 - Desenvolvimento das fissuras na viga C65-50 no ensaio de flexão
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A Figura 5.43 apresenta fotos da viga C65-50 no momento de carga máxima e ao final
do ensaio.

Figura 5.43 - Fissuração da viga C65-50 no momento de carga máxima e ao final do ensaio

Assim como para a classe C25, com os dados do ensaio de flexão nas vigas da classe
C65, foi possível obter as curvas de força x deflexão, apresentadas na Figura 5.44, e
curvas de força x abertura de fissuras para o lado A e o lado B, apresentadas na Figura
5.45. Devido a uma rotação que ocorreu com as vigas a partir da carga máxima, a leitura
de dados após este momento foi desconsiderada, portanto os dados de deflexão e
abertura de fissuras são apresentados até o momento de carga máxima.
Na Figura 5.44, nota-se que as vigas C65-00 e C65-50 apresentam comportamentos
semelhantes em relação às curvas de força x deflexão, com inclinação constante e linear
do inicio a carga máxima, porém a viga C65-50 apresentou maiores valores de deflexão
até o momento de ruptura, conforme visto na Tabela 5.8. Na Figura 5.45, a abertura de
fissura engloba as deformações do concreto e as aberturas de fissuras da região
monitorada no ensaio. Pode-se observar que a abertura de fissuras de cada lado da viga
é consistente com o lado onde ocorre a ruptura, ou seja: a viga C65-00 apresenta maior
deformação no gráfico do lado A, onde ocorreu a fissuração que causou sua ruptura,
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como visto na Figura 5.40, e a viga C65-50 teve maior abertura de fissura no gráfico do
lado B, no qual ocorre a ruptura, como mostrou a Figura 5.42.

Figura 5.44 - Curvas força x deflexão no ensaio de flexão das vigas de concreto da classe C65: C65-00 e C65-50

Figura 5.45 - Curvas força x abertura de fissuras inclinadas no ensaio de flexão das vigas de concreto da classe C65:
C65-00 e C65-50, para o lado A e o lado B da estrutura

Da mesma forma que para as vigas da classe C25, durante os ensaios, foram obtidos os
dados de evolução da deformação em quatro regiões das vigas com o uso de straingages. Também para esta classe, devido à alta sensibilidade desde tipo de medidor, não
foi possível medir as variações de deformação até o final do ensaio, pois não realizam
leituras adequadas quando ocorre alguma leve rotação/movimentação da viga ou uma
maior fissuração em região próxima. A Figura 5.46 apresenta as curvas de força x
deformação no concreto obtidas para as vigas da classe C65.
156

As curvas de deformação na região tracionada da Figura 5.46 ilustram elevada
deformação para baixas cargas, de forma que a viga C65-50 obteve melhor
comportamento neste quesito, já que atinge menores valores de deformação para uma
mesma carga que a viga C65-00. Este comportamento segue o que foi verificado para a
deformação de tração no concreto das vigas C25. As taxas de aumento da deformação
na região tracionada são elevadas para ambas as vigas de C65, conforme esperado, dado
o mal comportamento geral dos concretos a esforços de tração.

Figura 5.46 - Curvas do ensaio de flexão das vigas da classe C65: C65-00 e C65-50, para força x deformação: na
região tracionada, na linha neutra, na região comprimida do lado A e na região comprimida do lado B

As curvas de deformação na região da linha neutra da estrutura indicam um aumento de
carga no início do ensaio sem deformação nesta região, como esperado, porém este
valor de carga foi menor para a viga com reciclado. A partir de certa força, diferente
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para cada viga C65, a deformação nesta região começa a crescer de forma linear, com
elevada variação, sendo que a viga com brita RCD tem uma maior taxa de aumento de
deformação do que a viga C65-00. Na região comprimida do concreto, as deformações
na região comprimida crescem de forma semelhante até o momento em que cada viga
passa a sofrer maiores deformações do lado onde, posteriormente, ocorre a ruptura.
Em relação ao comportamento do aço, os dados indicaram que as barras de aço
sofreram aumento de deformação na fase elástica ao longo do ensaio durante o
acréscimo de carga, sem atingir o final da fase elástica. A partir da força de ruptura, a
deformação apresentou diminuições de valor, pois o material voltou a sua deformação
correspondente na fase elástica. As barras de aço das vigas da classe C65 atingiram
maiores valores de deformação no ramo crescente, devido as maiores cargas de ruptura,
porém em todas as vigas as deformações diminuíram na fase elástica no processo de
diminuição da força após ruptura. Não foram verificadas influência do tipo de agregado
utilizado no concreto no comportamento das barras de aço.
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6.CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, conclui-se que é possível produzir
concretos de resistência normal e de alta resistência com diferentes teores de agregado
reciclado sem perdas nos quesitos de comportamento reológico, mecânico e estrutural.
Neste trabalho, acredita-se que o processo de beneficiamento e o método de dosagem
foram cruciais para que o comportamento do concreto estudado não fosse afetado pela
presença da brita RCD.
Um beneficiamento bem realizado foi necessário para que o agregado reciclado
apresentasse as características corretas para sua utilização e fosse um material
homogêneo, de forma que não afetou negativamente as propriedades do concreto. O
método de dosagem foi uma das principais etapas do trabalho, pois para que o agregado
reciclado possa ser utilizado corretamente, as suas características devem ser
consideradas no processo de dosagem, sem a realização da simples substituição de brita
natural por brita RCD em volume. Deve ser realizada a individual dosagem de cada
traço pelo Modelo de Empacotamento Compressível (MEC), para determinação das
proporções dos constituintes para que os concretos produzidos atendam às propriedades
pré-fixadas com diferentes teores de brita RCD.
O ensaio de abatimento de tronco de cone foi utilizado para a caracterização no estado
fresco de concretos com e sem presença de agregados reciclados, servindo como base
para a escolha do traço de cada concreto. Quando comparadas as quantidades de água
livre dentro de cada classe, foi necessária uma menor de quantidade de água livre
quando o teor de brita RCD aumentou, indicando que o agregado reciclado provoca
melhor trabalhabilidade para a pasta, que pode ser explicado pelo seu formato mais
arredondado. O valor a/c efetivo dentro de cada classe apresenta uma constância de
valores similares para todos os teores de brita RCD. Em relação à porcentagem de pasta
de cimento, dentro de cada classe, não foram necessárias grandes variações na
quantidade pasta para manter a resistência e a trabalhabilidade desejadas, mesmo com o
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aumento do teor de brita RCD, o que indica que a utilização de agregado reciclado não
influencia de forma negativa na resistência, não sendo necessárias maiores porcentagens
de pasta para se alcançar a resistência à compressão desejada.
Em cada classe, a resistência à compressão apresentou uma constância de valores,
permanecendo similares para todos os teores de brita RCD e todos os concretos
apresentaram valores de resistência satisfatórios. Segundo os dados estatísticos, tanto a
para a classe C25 quanto para a classe C65, os concretos com diferentes teores de
agregado reciclado podem ser considerados iguais. Em cada classe, os concretos
apresentaram comportamentos semelhantes nos três teores de agregado reciclado, por
comparação entre as curvas típicas de 0, 25 e 50%. Vale ressaltar que o desvio padrão
de cada propriedade para cada traço é baixo, indicando que os corpos-de-prova de
concretos produzidos com o material reciclado são similares entre si. Neste trabalho, foi
realizada a análise da eficácia do programa utilizado na dosagem, na qual foi verificado
que o BetonLab Pro 3 apresenta excelente capacidade de previsão de resistência à
compressão se fornecidos corretamente os dados dos materiais utilizados. A resistência
à tração em cada classe, todos os concretos apresentaram valores de resistência à tração
satisfatórios e, segundo os dados estatísticos, em ambas as classes, os concretos com
diferentes teores de agregado reciclado podem ser considerados iguais nesta
propriedade.
O corpo-de-prova de tirante se comporta como um compósito, no qual a matriz é o
concreto e o reforço constitui em uma única barra de aço, e apresenta comportamento
descrito no modelo ACK, desenvolvido por Aveston, Cooper e Kelly (1971). Em
relação à força de primeira fissura, deformações de primeira fissura e módulo de
elasticidade antes da fase de fissuração, segundo os dados estatísticos, tanto a para a
classe de resistência normal quanto para a classe de alta resistência, os concretos com
diferentes teores de agregado reciclado podem ser considerados iguais nestas
propriedades. As deformações de última fissura para a classe C25 e C65 mostram
elevada diferença, o que é explicado pela maior quantidade de fissuras que surgem nos
concretos de maior resistência, ou seja, os concretos C65 apresentam uma fase de
múltipla fissuração mais longa do que os concretos de resistência normal. Depois de
terminada a fissuração por completo, foi possível determinar os módulos de elasticidade
de cada curva para a fase de aumento de resistência e os módulos foram considerados
iguais dentro de cada classe pelos dados estatísticos. Em relação ao tipo de fissuração,
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foi observado nos ensaios que os tirantes de concretos de resistência normal apresentam
uma lenta fissuração, com aberturas de poucas fissuras, porém com altos valores de
abertura. Em todos os traços da classe C65, houve abertura de muitas fissuras com
menores valores de abertura. Foi verificado que o padrão de fissuração dos tirantes sob
esforços de tração axial se seguiu para todos os teores de agregado reciclado dentro de
cada classe.
A análise do ensaio de flexão nas vigas produzidas tem como principal objetivo
comparar os comportamentos dos concretos com diferentes teores de agregado
reciclado. Em relação de força de primeira fissura, não houve variação de valor em
relação aos diferentes teores de brita RCD dentro de cada classe. Em relação à deflexão
no momento da primeira fissura, foi observado um maior valor da deflexão de primeira
fissura nas vigas com brita RCD, no qual o aumento foi maior para a classe de alta
resistência. Não foi possível determinar uma influência negativa da presença de
agregado reciclado na força de ruptura. As vigas com e sem presença de RCD,
apresentam comportamentos semelhantes em relação às curvas de força x deflexão,
indicando que a presença de agregados reciclados não compromete este comportamento
da estrutura.
De forma geral, conclui-se que a variação do teor de agregado reciclado não produz
uma influência negativa nas propriedades estudas, inclusive as propriedades, em quase
totalidade, apresentaram valores iguais para os concretos de todos os teores, dentro da
mesma classe. Acredita-se que o agregado reciclado pode ser utilizado em diferentes
teores para produção de concretos estruturais de resistência normal e de alta resistência,
desde que seja dada uma atenção ao processo de produção do agregado e ao método de
dosagem, com consideração correta das propriedades do material reciclado que se
deseja utilizar.

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
No presente trabalho, foram desenvolvidos concretos com agregado graúdo reciclado,
de resistência normal e de alta resistência, e foram investigadas as propriedades e as
características no estado fresco e endurecido do material, com maior foco no
comportamento mecânico e estrutural.
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Como sugestão, seria interessante um estudo mais aprofundado do comportamento de
concretos reciclados em elementos estruturais maiores, assim como o desenvolvimento
de modelo computacional para simulações do comportamento e do processo de
fissuração e ruptura destes elementos estruturais produzidos com concreto reciclado.
Além disso, o estudo da utilização de agregado reciclado em outros tamanhos se torna
relevante, tanto na fase de agregado miúdo como em tamanho de filler. Neste caso, seria
interessante um estudo com argamassas recicladas, para determinação da influência da
de diferentes teores de agregado reciclado nas propriedades reológicas, mecânicas e de
durabilidade das argamassas.
Visando a utilização de agregados reciclados em elementos pré-fabricados, seria
interessante um estudo do uso de agregados reciclados na confecção de blocos nãoestruturais e estruturais de concreto de baixo custo, com avaliação das propriedades
reológicas e mecânicas de concretos com diferentes teores de agregado de RCD.
Ainda, seria interessante dosar, produzir e caracterizar concretos de altíssimo
desempenho de baixo impacto ambiental, utilizando agregados recicláveis em conjunto
com outro material sustentável, como algum tipo de fibra natural, que melhore o
comportamento do concreto reciclado.
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ANEXO A - COMPORTAMENTO DOS CONCRETOS NO
ENSAIO DE COMPRESSÃO E NO ENSAIO DE TIRANTES

As curvas de tensão versus deformação de cada corpo-de-prova utilizado, para o cálculo
dos valores médios dos concretos em estudo, ensaiados aos 28 dias de idade sob
compressão uniaxial podem ser observadas da Figura A.1 a Figura A.12.
As curvas de força x deformação de cada corpo-de-prova de tirante utilizado, para o
calculo dos valores médios dos concretos em estudo, ensaiados aos 28 dias de idade sob
esforços de tração podem ser observadas na Figura A.13 a Figura A.18.
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A.1. CORPOS-DE- PROVA SOB ESFORÇOS DE COMPRESSÃO
MOLDADOS EM CONJUNTO COM OS TIRANTES

Figura A.1 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-00

Figura A.2 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-25
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Figura A.3 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-50

Figura A.4 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-00
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Figura A.5 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-25

Figura A.6 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-50
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A.2. CORPOS-DE-PROVA SOB ESFORÇOS DE COMPRESSÃO
MOLDADOS EM CONJUNTO COM AS VIGAS

Figura A.7 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-00

Figura A.8 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-25
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Figura A.9 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C25-50

Figura A.10 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-00
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Figura A.11 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-25

Figura A.12 - Curvas tensão x deformação dos concretos do traço C65-50
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A.3. CORPOS-DE-PROVA DE TIRANTES SOB ESFORÇOS DE
TRAÇÃO

Figura A.13 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C25-00

Figura A.14 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C25-25
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Figura A.15 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C25-50

Figura A.16 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C65-00
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Figura A.17 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C65-25

Figura A.18 - Curvas força x deformação dos tirantes do traço C65-50
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ANEXO B – IMAGENS DOS CONCRETOS ENSAIADOS
As imagens dos corpos-de-prova após os ensaios são apresentadas da Figura B.1 a
Figura B.18.

B.1. CORPOS-DE-PROVA APÓS ENSAIO DE TRAÇÃO POR
COMPRESSÃO DIAMETRAL

Figura B.1 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C25-00

Figura B.2 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C25-25
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Figura B.3 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C25-50

Figura B.4 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C65-00

Figura B.5 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C65-25
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Figura B.6 - Corpos-de-prova após ensaio de tração por compressão diametral do traço C65-50

B.2. CORPOS-DE-PROVA APÓS ENSAIO DE COMPRESSÃO

Figura B.7 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C25-00

Figura B.8 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C25-25

182

Figura B.9 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C25-50

Figura B.10 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C65-00

Figura B.11 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C65-25
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Figura B.12 - Corpos-de-prova após ensaio de compressão do traço C65-50

B.3. CORPOS-DE-PROVA APÓS ENSAIO DE TRAÇÃO EM
TIRANTES DE CONCRETO

Figura B.13 - Corpos-de-prova após ensaio de tirante dos traços C25-00, C25-25 e C25-50
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Figura B.14 - Corpos-de-prova após ensaio de tirante dos traços C65-00, C65-25 e C65-50
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B.4. VIGAS EM ENSAIO DE FLEXÃO

Figura B.15 - Viga em ensaio de flexão C25-00
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Figura B.16 - Viga em ensaio de flexão C25-50
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Figura B.17 - Viga em ensaio de flexão C65-00
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Figura B.18 - Viga em ensaio de flexão C65-50
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ANEXO C – ANÁLISE ESTATÍSTICA
A comparação entre os diferentes resultados para propriedades com 3 ou mais corposde-prova foi feita por análise de variância (ANOVA) com o auxílio do software
OriginPro 8, com nível de 5% de probabilidade (p < 0,05), pelo teste de comparação de
médias de Tukey. Os resultados das análises estatísticas são apresentados da Figura C.1
a Figura C.28.

C.1. CORPOS-DE-PROVA SOB ESFORÇOS DE COMPRESSÃO

Figura C.1 - Análise estatística da resistência à compressão dos testes da classe C25
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Figura C.2 - Análise estatística da resistência à compressão dos testes da classe C65

Figura C.3 - Análise estatística da resistência à compressão aos 7 dias da classe C25
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Figura C.4 - Análise estatística da resistência à compressão aos 7 dias da classe C65

Figura C.5 - Análise estatística da resistência à compressão aos 28 dias da classe C25
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Figura C.6 - Análise estatística da resistência à compressão aos 28 dias da classe C65

Figura C.7 - Análise estatística da deformação de pico aos 28 dias da classe C25
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Figura C.8 - Análise estatística da deformação de pico aos 28 dias da classe C65

Figura C.9 - Análise estatística do módulo de elasticidade aos 28 dias da classe C25
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Figura C.10 - Análise estatística do módulo de elasticidade aos 28 dias da classe C65

Figura C.11 - Análise estatística da resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias da classe C25
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Figura C.12 - Análise estatística da resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias da classe C65

C.2. CORPOS-DE-PROVA SOB ENSAIO DE TIRANTES

Figura C.13 - Análise estatística da força de primeira fissura aos 28 dias da classe C25
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Figura C.14 - Análise estatística da força de primeira fissura aos 28 dias da classe C65

Figura C.15 - Análise estatística da deformação de primeira fissura aos 28 dias da classe C25
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Figura C.16 - Análise estatística da deformação de primeira fissura aos 28 dias da classe C65

Figura C.17 - Análise estatística da resistência de primeira fissura aos 28 dias da classe C25
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Figura C.18 - Análise estatística da resistência de primeira fissura aos 28 dias da classe C65

Figura C.19 - Análise estatística do módulo de elasticidade antes da fissuração aos 28 dias da classe C25
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Figura C.20 - Análise estatística do módulo de elasticidade antes da fissuração aos 28 dias da classe C65

Figura C.21 - Análise estatística da deformação de última fissura aos 28 dias da classe C25
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Figura C.22 - Análise estatística da deformação de última fissura aos 28 dias da classe C65

Figura C.23 - Análise estatística módulo de elasticidade após fissuração aos 28 dias da classe C25
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Figura C.24 - Análise estatística módulo de elasticidade após fissuração aos 28 dias da classe C65

Figura C.25 - Análise estatística da força de escoamento aos 28 dias da classe C25
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Figura C.26 - Análise estatística da força de escoamento aos 28 dias da classe C65

Figura C.27 - Análise estatística do espaçamento de fissuras da classe C25
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Figura C.28 - Análise estatística do espaçamento de fissuras da classe C65
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