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RESUMO 

 

A construção civil teve um crescimento bem significativo nos últimos anos, em consequência 

disso caracteriza-se como a maior produtora de resíduos sólidos, onde estes muitas vezes não 

recebem destinação correta prejudicando o meio ambiente. O estudo pretende mostrar que os 

métodos de reaproveitamento e/ou reciclagem são bastante benéficos a sustentabilidade do 

planeta, visto que através destes métodos os resíduos possam se inserir na construção civil 

novamente por meio de novos materiais. O método consiste na coleta de resíduos em obras 

para um estudo de resistência a compressão na confecção de concretos não estruturais. Os 

testes mostram que as resistências chegam muito próximas ao concreto convencional, visto 

que utilizou a mesma dosagem para ambos concretos, deve-se considerar que o material 

reciclado é mais frágil e deve-se elaborar um estudo mais profundo sobre novas dosagens. 

Através de outros estudos conclui-se que o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos são 

perfeitamente viáveis tanto de forma ambiental, econômica e social, desde que passe por 

processo de seleção e beneficiamento. 

 

Palavras-chave: Reciclagem. Resíduos.  

 

 

RECYCLED AGGREGATES USAGE IN THE PRODUCTION OF NON-

STRUCTURAL CONCRETE  

 

ABSTRACT 

 

A Civil construction has grown quite significantly in recent years, as a result, it is 

characterized as the largest producer of solid waste, which often do not receive correct 

destination damaging the environment. This study intends to demonstrate that methods of 

reuse and recycling are beneficial and sustainable, since through these methods the solid 

waste is inserted, once again, as raw materials. The method consists of solid waste collection 

in building site, production of non-structural concrete and a comparative study of the 

compression resistance. The results showed similar resistance to conventional concrete, since 

it used the same dosage for both, it should be considered that the recycled material is fragile 

demanding more studies about new dosages. It concludes, through other studies, that reuse 

and recycling of solid waste are perfectly feasible in an environmental, economic and social 

way, as long as it goes through selection and processing. 

 

 

Keywords: Recycling. Waste. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A construção civil além de se destacar no setor onde mais gera fontes de trabalho, é 

uma das maiores geradoras de resíduos, também denominados como entulhos, o que se torna 

preocupante, pois a maioria destes não recebem destinação correta, prejudicando o meio 

ambiente devido ao descarte de forma heterogênea, ou seja, é constituído de qualquer tipo de 

resíduo, no entanto faz-se necessário uma política de tratamento, reutilização e reciclagem 

destes resíduos para um papel significativo no desenvolvimento da sustentabilidade do 

planeta, de modo a não comprometer as futuras gerações. 

A reciclagem de resíduos de construção e demolição civil (RCD) segundo a 

Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(ABRECON) (2017) iniciou-se após a segunda guerra mundial, na reconstrução de cidades 

Europeias. Foi então a partir de 1946 que se originou a tecnologia de reciclagem de resíduos 

de construção e demolição, ainda que essas técnicas tenham evoluído, não se pode admitir que 

essa ideia tenha sido difundida. 

Segundo a Ecycle (2017) aproximadamente 70% dos RCD´s podem ser reaproveitados 

ou reciclados, mas, ainda não existe políticas motivadoras para sua utilização, desse modo, a 

maioria desses resíduos são descartados de forma inadequada, podendo gerar problema de 

ordem estética, ambiental e de saúde pública. A Ecycle afirma ainda que, “as construtoras, de 

modo geral, ainda carregam um pouco de dúvida sobre materiais reciclados na construção 

civil. [...] A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) já interferiu nesse assunto para 

assegurar sua utilização nas construções civis”.  

A Lei 12.305/2010, também conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), decreta o manuseio ambientalmente correto para todos os resíduos sólidos e 

estabelece propósitos de redução, reutilização e reciclagem, visando diminuir a quantidade de 

rejeitos para destinação final, em seu art. 3º inciso XVI, define resíduos sólidos: 

“[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.” 
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Em seu art.13 classifica os resíduos sólidos, quanto a origem: resíduos domiciliares, de 

limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 

dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção 

civil, agrossilvopastoris, de serviços de transportes, de mineração, e quanto a periculosidade: 

resíduos perigosos e não perigosos. 

O artigo tem foco nos resíduos de construção e demolição civil, devido ao grau 

significativo de geração e a problemática econômica e ambiental, devido ao alto índice de 

desperdício e descartes irregulares. Segundo Porto e Silva (2008, p. 2), os resíduos sólidos de 

construção e demolição civil é um dos maiores responsáveis pela degradação ambiental 

devido ao seu grande volume gerado e seus descartes inadequados. 

A resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pela resolução nº 348/2004 (alterado o 

inciso IV do art. 3º) define, resíduos da construção civil: 

[...]são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

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

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

rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forro, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 

fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obra, caliça ou 

metralha. 

e os classifica em: 

a) Classe A: são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado, tais 

como: 

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem;  

 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.), argamassa e concreto;  

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

concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de 

obras;  

 

b) Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

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

tintas imobiliárias e gesso; 

c) Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem ou recuperação;  

d) Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e 
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demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde. 

Segundo a associação brasileira de normas técnicas ABNT NBR 10.004/2004 – 

Resíduos sólidos – Classificação, classifica os resíduos em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade. 

b) Resíduos de classe II – Não Perigosos. 

- Resíduos classe II – A: Não Inertes, são resíduos que tem propriedades de 

biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

- Resíduos classe II – B: Inertes, são resíduos que não sofrem transformações 

físicas, químicas ou biológicas por longo tempo. 

Para Ângulo e John (2001), “a reciclagem tem surgido como uma forma de amenizar a 

ação nociva dos resíduos no ambiente urbano, gerando ainda novos produtos 

comercializáveis”. 

A resolução CONAMA nº307/2002 define reciclagem como, “processo de 

reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido a transformação”. A reciclagem 

envolve todo um processo, desde a coleta, transporte, estocagem e sua destinação final, por 

esse motivo é indispensável o estudo para implantação da usina. “ O ideal é que as usinas 

fiquem mais próximas possível das fontes geradoras e dos locais de uso, ou seja, inseridas no 

contexto urbano. ” (SILVA,2004, apud LIMA,1999). Para Tonus e Mizzoni (2013), a 

vantagem das usinas de reciclagens atua diretamente na redução de descartes irregulares, 

colabora na minimização dos impactos ambientais, aproveita e destina corretamente os 

resíduos e também interfere na geração de novos empregos, mas segundo Caramalac, Alves e 

Mel (2012) são poucas as usinas de reciclagem pois, não há muito incentivo na construção das 

mesmas devido as alternações no mercado imobiliário e a superstição com o material 

reciclado. 

Em muitos casos, quando não ocorre um tratamento adequado ou uma destinação final 

para os RCD’s, eles acabam sendo levados para aterros sanitários, ou simplesmente são 

colocados em bota-foras ilegais, onde acabam acumulando-se por vários anos ou mesmo por 

décadas até formar terrenos artificiais aparentemente estáveis (TONUS; MINOZZI,2013, 

p.18). 

A resolução CONAMA nº307/2002, alterada pela resolução nº 348/2004, decretou que 

o gerador seria responsável pelo gerenciamento dos resíduos de construção e demolição civil 

e proíbe que estes resíduos sejam descartados em aterros sanitários, em áreas de "bota fora", 

em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, ainda designa em seu 

art. 10º que os resíduos de construção civil, após triagem, deverão ser destinados da seguinte 

forma: 
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a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados 

ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material 

para usos futuros. 

b) Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas 

de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

c) Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com suas normas técnicas especificas. 

d) Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

A Lei 12.305/2010 no art. 16 estabelece: 

  “a elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos 

previstos por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da 

União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade.” 

em seu art.20 inciso III determina que “as empresas de construção civil, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, estão sujeitas à elaboração 

de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.” 

Para a implementação de ações que visam o aumento da 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental na questão dos resíduos 

sólidos, é necessário um diagnóstico que inclua a identificação dos tipos de 

resíduos gerados, o levantamento dos aspectos legais e técnicos relacionados 

ao tema, representando o conjunto de informações necessário para o 

planejamento destas propostas [...] O maior conhecimento da situação pode 

contribuir com a formulação de políticas públicas que, de maneira 

prospectiva, permitam a inclusão de medidas de caráter preventivo. 

(FERNANDEZ, 2012). 

Segundo Cassa (2001), para minimizar a produção de resíduos de construção e 

demolição e obter produtos reciclados de melhor qualidade, é preciso alterar os métodos 

tradicionais e adotar uma técnica de demolição seletiva, ou melhor, separar dentro da obra o 

material reciclável do material descartável. 

De acordo com Oliveira (2015), para que a gestão de resíduos atinja seus objetivos é 

fundamental aplicar métodos de reciclagem e/ou reutilização no canteiro de obras, que por 

mais simples que sejam as técnicas aplicadas elas auxiliam na redução dos resíduos, pois 
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Ângulo e John (2001, p.4) afirmam que, uma desvantagem da aplicação de agregados 

reciclados de resíduos da construção e demolição civil é a versatilidade de sua composição 

que apresenta diferentes porcentagens, essa diversidade nas propriedades dos agregados 

reciclados os torna restrito a algumas aplicações. 

A ABNT NBR 15116/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil – utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos, 

determina as condições para uso de agregados reciclados de resíduos sólidos de construção 

civil, dentre suas definições a norma define agregado reciclado como: “material granular 

proveniente do beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras civis, que 

apresenta características técnicas para a aplicação em obras de edificação e infraestrutura”, a 

NBR 15116/2004 designa ainda que os resíduos oriundos da classe A devem ser classificados 

de acordo com item 5.1 e 5.2 da norma, ou seja, entre agregado de resíduo de concreto 

(ARC): “é o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo pertencente à classe A, 

composto na sua fração graúda, de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de 

cimento Portland e rochas” e agregado de resíduo misto (ARM): “ é o agregado reciclado 

obtido do beneficiamento de resíduo de classe A, composto na sua fração graúda com menos 

de 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas.” 

A ABNT NBR 15116/2004 em seu item 7 específica os requisitos gerais para 

utilização de agregado reciclado para concretos sem função estrutural, desde que este seja 

oriundo de material classe A, substituindo parcial ou completamente os agregados 

convencionais e para que este resíduo seja classificado tipo ARC e/ou ARM deve satisfazer a 

tabela 1 e, em seu item 8.3 da NBR 15116/2004 estabelece os ensaios de caracterização do 

agregado reciclado conforme a tabela 2. 
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Tabela 1 – Requisitos para agregado reciclado para o concreto sem função estrutural 

Propriedades 

Agregado reciclado classe A 
Normas de ensaios 

ARC ARM 

Graúdo Miúdo Graúdo Miúdo 
Agregado 

graúdo 

Agegado 

miúdo 

Teor de fragmentos à base de cimento e 

rochas (%) 
≥ 90 - < 90 - Anexo A - 

Absorção de água (%) ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 17 

ABNT 

NBR NM 

53 

ABNT 

NBR NM 

30 

Contaminantes - teores 

máximos em relação à 

massa do agregado 

reciclado (%) 

Cloretos 1 ABNT NBR 9917 

Sulfatos 1 ABNT NBR 9917 

Materiais não 

minerais 
2 Anexo A Anexo B 

Torrões de argila 2 ABNT NBR 7218 

Teor total 

máximo de 

contaminantes 

3 - 

Teor de material passante na malha de 

75µm (%) 
≤ 10 ≤ 15% ≤ 10% ≤ 20% ABNT NBR NM 46 

Fonte: ABNT NBR 15116/2004 tabela 3. 

Tabela 2 – Determinação do tipo e frequência de execução de ensaios. 

Propriedades Método de ensaio 

Frequência de ensaios 

Concreto sem função 

estrutural 

Camada de 

pavimento 

Composição granulométrica 

ABNT NBR 7181 Não se aplica A cada lote 

ABNT NBR NM 

248 
A cada lote Não se aplica 

Teor de material passante na malha 

de 75µm 

ABNT NBR NM 

46 
A cada lote Não se aplica 

Absorção de 

água 

Agregado graúdo 
ABNT NBR NM 

53 
A cada lote Não se aplica 

Agregado miúdo 
ABNT NBR NM 

30 

Torrões de argila e materiais friáveis ABNT NBR 7218 A cada lote Não se aplica 

Índice de forma (agregado graúdo) ABNT NBR 7809 Não se aplica A cada lote 

Índice de suporte Califórnia e 

expansibilidade 
ABNT NBR 9895 Não se aplica A cada lote 

Composição do agregado graúdo Anexo A A cada lote 

Percentual de materiais não minerais 

no agregado miúdo 
Anexo B A cada lote 

Teor de cloretos ABNT NBR 9917 
Uma vez por mês ou 

6.000m³ 
Não se aplica 

Teor de sulfatos ABNT NBR 9917 Uma vez por mês ou 6.000m³ 

Fonte: ABNT NBR 15116/2004 tabela 4. 
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O objetivo geral do artigo pretende avaliar a resistência do concreto com agregado 

reciclado tendo como objetivos específicos caracterizar os agregados reciclados, estabelecer a 

massa específica dos agregados, definir a dosagem do concreto e determinar a consistência 

pelo abatimento do tronco de cone (slump test). 

A construção civil é responsável pelo maior número de resíduos gerados, com isso, 

busca-se medidas de destinações corretas e diminuição destes resíduos, de modo que estes 

sejam reaproveitados e reciclados, dando origem a novos produtos a serem incrementados no 

mercado com baixo custo e assim contribuindo de forma econômica, social e ambiental. 

Segundo Bagatini (2011) a reciclagem é um elemento importante pois contribui de forma 

econômica e ambiental e o reaproveitamento dos resíduos está associado na redução de 

impactos ambientais e na redução do consumo de novos materiais. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

As amostras de resíduos de construção e demolição foram coletadas em diversas obras 

do munícipio de Sarandi-PR, onde se deu preferencialmente a coleta de resíduos de tijolos 

cerâmicos, conforme Foto 1a, sendo estes provindos de quebras ou demolição, foi coletado a 

quantidade necessária para realização dos ensaios e a amostra foi armazenada em sacos.  

Os resíduos coletados foram fragmentados através de golpes de martelo até que a 

amostra apresentasse dimensões próximas a da brita 1, ou seja, material passante na peneira 

#19,0mm e retido na peneira #9,5mm, conforme apresentado na Foto 1b. 

A determinação granulométrica foi realizada de acordo com a ABNT NBR NM 

248/2003 – Agregados – determinação da composição granulométrica, que conforme a 

dimensão máxima do agregado era na peneira #19,0mm foi necessária uma massa de 5 kg 

para realização do ensaio. A amostra foi seca em estufa e deixou-se esfriar até atingir 

temperatura ambiente. O ensaio foi realizado com as peneiras de série normal e com agitação 

manual, onde esta foi feita por porções devido a quantidade necessária de massa da amostra, 

logo, foi apontado a massa retida em cada uma das peneiras e no fundo do conjunto. Foi 

realizado dois ensaios de granulometria conforme prescreve a norma. 
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Foto 1 – Caracterização da amostra. 

                     

a) Tijolos cerâmicos provindos de quebras 

ou demolição coletados em obras no 

munícipio de Sarandi/PR. 

b) Material fragmentado para utilização em 

concretos como agregado graúdo. 

Fonte: Autor 2017. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

2.2.1 Cimento 

O estudo utilizou cimento CP II Z – 32, cimento Portland composto por pozolana, 

indicados para uso geral e principalmente para locais subterrâneos ou com presença de água, é 

muito versátil e possui alta resistência inicial. 

 

2.2.2 Agregados 

a) Agregado miúdo: utilizou-se areia média. 

b) Agregado graúdo: utilizou-se a brita 1, com granulometria entre #9,5mm e 

#19,0mm. 

c) Agregado graúdo reciclado: utilizou-se resíduos de tijolo cerâmico 

fragmentados passante na peneira #19,0mm e retida na #9,5mm. 

 

2.3 DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE FINURA 

 

O módulo de finura foi determinado através da soma das porcentagens retidas 

acumuladas em massa do agregado miúdo nas peneiras de série normal, dividida por 100. 
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2.4 DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA 

 

A determinação da massa específica dos agregados e do cimento foi baseada em dois 

trabalhos, sendo eles “Propriedades e Dosagem do Concreto” do Eng. Rubens Curti e 

“Dosagem de Concreto” de Itambé cimentos para toda obra, portanto os valores foram 

estimados próximos aos encontrados, pois, devido à falta de equipamento não foi possível a 

realização do ensaio. 

 

2.5 DOSAGEM DO CONRETO 

 

A dosagem do concreto foi definida pelo método da Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP) publicada na década de 80 através de um estudo técnico (ET-67) titulado “ 

Parâmetros de dosagem do concreto” do Eng. Públio Penna Firme Rodrigues, consiste na 

adaptação da norma americana ACI 211.1-87 (Standart Practice for Selecting Proportion for 

Normal, Heavyweight, and Mass Concrete) as condições brasileiras que permitem a utilização 

de agregados conforme a ABNT NBR 7211/1983 – Agregados para concreto ( 

ASSUNÇÃO,2002). 

 

2.6 ENSAIO SLUMP-TEST 

 

O ensaio foi realizado de acordo com a ABNT NM 67/1998 – Concreto- determinação 

da consistência pelo abatimento do tronco de cone, o molde e a base foram umedecidos e 

posicionados de modo que o operador colocasse os pés sobre as aletas para manter o molde 

estável, conforme Foto 2a. O molde foi preenchido por 3 camadas, cada camada com 

aproximadamente um terço da altura do molde e com compactação com a haste de socamento 

de 25 golpes distribuídas uniformemente conforme observa-se na Foto 2b, após total 

preenchimento retirou-se o excesso de concreto e rasou-se a superfície. A retirada do molde 

foi feita cuidadosamente na direção vertical, após sua total retirada mediu-se o abatimento do 

concreto, que é diferença entre a altura do molde e a altura do corpo de prova desmoldado. 
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Foto 2 –  Ensaio Slump-Test. 

                                          

a) Posicionamento do molde de modo 

que o operador possa apoiar os pés na 

aleta do molde e preenche-lo com 

material desejado. 

b) Socamento do concreto de 25 golpes 

distribuídas uniformemente em sua 

última camada. 

Fonte: Autor 2017. 

 

2.7 CONFECÇÃO E CURA DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os corpos de provas foram confeccionados seguindo as orientações da ABNT NBR 

5738/2015 – Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova, em corpos cilíndricos 

o adensamento foi manual utilizando a haste de socamento com 12 golpes em cada camada, 

conforme Foto 3a, após o devido preenchimento rasou-se os corpos de prova e mantidos em 

locais protegidos por 24 horas, de acordo com a Foto 3b, cura inicial, até seu desmolde. Após 

os desmolde os corpos de prova foram identificados e submetidos a cura em câmara úmida. 
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Foto 3 –  Confecção dos corpos de prova. 

                                             

a) Moldagem dos corpos de prova 

cilíndricos em ambiente protegido 

para sua secagem. 

b) Corpos de prova rasados para retirada de 

excesso de material. 

Fonte: Autor 2017. 

 

2.8 ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO À COMPRESSÃO  

Os corpos de prova foram sujeitos a ensaios de compressão seguindo a ABNT NBR 

5739/2007 – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, suas bases foram de 

retificadas, de modo que suas bases se tornassem devidamente planas, mediu-se as alturas e os 

diâmetros e os corpos de provas foram submetidos a prensa hidráulica para o devido ensaio de 

compressão em cada idade especificada. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 GRANULOMETRIA DO AGREGADO RECICLADO  

 

A tabela 3, a seguir, representa o ensaio de granulometria do agregado graúdo 

reciclado, onde observa-se que a maior parte de material retém-se nas peneiras entre malha 

#9,5mm e 19,0mm, caracterizando o material aproximadamente as dimensões da brita 1, 

sendo a peneira de malha #19,0mm seu maior diâmetro, ou seja, onde o material apresenta 

uma porcentagem de massa retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. 
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Tabela 3 – Determinação da granulometria do agregado reciclado 

Massa inicial seca = 1000,000 Valores em gramas 

Peneiras 

Ensaio 

A 

Ensaio 

B 

Massa retida 

acumulada % 

(a)(MR%) 

Massa retida 

acumulada % 

(b) (MR%) 

Massa 

retida 

variações 

+-4% (Vr) 

Massa 

retida 

média % 

(MRm) 

Massa retida 

acumulada% 

(MRA) 

12,50 615,10 614,90 61,584 61,570 0,014 61,577 61,577 

9,50 231,90 232,50 23,218 23,280 -0,062 23,249 84,826 

6,30 110,20 110,00 11,033 11,014 0,019 11,024 95,850 

4,75 10,10 10,20 1,011 1,021 -0,010 1,016 96,866 

2,36 5,10 5,00 0,511 0,501 0,010 0,506 97,372 

1,18 3,50 4,00 0,350 0,401 -0,050 0,375 97,747 

0,60 3,40 3,80 0,340 0,380 -0,040 0,360 98,108 

0,30 1,10 0,90 0,110 0,090 0,020 0,100 98,208 

0,15 2,40 1,90 0,240 0,190 0,050 0,215 98,423 

fundo 16,00 15,50 1,602 1,552 0,050 1,577 100,000 

MT) 

total 998,8 998,7   

Módulo 

de 

finura= 6,715 

Diâmetro 

máximo = 19 

Fonte: Autor (2017). 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DO TRAÇO 

A tabela 4, determina valores de ensaios complementares, com o objetivo de auxiliar o 

cálculo da dosagem do concreto, método ABCP, segundo Boggio (2000) o uso desta 

metodologia preocupa-se com a trabalhabilidade do concreto, pois o método vincula-se a 

granulometria do agregado miúdo e cada tamanho máximo do agregado graúdo. 

Tabela 4 – Valores determinados 

Cimento CP II Z-32 

Resistencia do concreto aos 28 dias 20 Mpa 

Diâmetro máximo do agregado graúdo 19,0 mm 

Módulo de finura do agregado miúdo 1,89 

Massa unitária compactada do agregado graúdo 1,5 kg/dm³ 

Massa especifica do agregado graúdo  2,789 kg/dm³ 

Massa unitária compactada do agregado reciclado 0,897 kg/dm³ 

Massa especifica do agregado reciclado 1,668 kg/dm³ 

Massa especifica do agregado Miúdo 2,640 kg/dm³ 

Abatimento do tronco do cone 80±100 mm 

Massa especifica do cimento 2,998 kg/dm³ 

Massa especifica da água 1 kg/dm³ 

Fonte: Autor. 
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3.2.1 Relação água/cimento (a/c) 

 

O valor relação água/cimento é determinado através da curva de Abrams, porém 

quando não se dispõe desta, pode-se utilizar a curva de Walz, que se fundamenta no 

conhecimento prévio da resistência do cimento. O parâmetro dá-se através do conhecimento 

prévio da resistência do cimento e a resistência a compressão que se deseja do concreto aos 28 

dias. 

Foto 7 – Curva de Walz 

 

Fonte: Boggio (2000) apud  Bucher(1989) adaptada. 

 

Com resistência aos 28 dias de 20 Mpa e cimento CP II Z – 32, relacionando os 

valores conforme o gráfico a relação a/c = 0,66. 

 

3.2.2 Estimativa do consumo de água (Ca) 

 

A tabela 5 estima-se o consumo de água inicial por metro cúbico de concreto através 

do abatimento do tronco de cone e a dimensão máxima do agregado graúdo. 
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Tabela 5 – Estimativa de consumo de água 

Abatimento do tronco do cone 

Dimensão máxima característica do agregado graúdo Dmc (mm) 

9,5 19 25 32 38 

40 a 60 220 l/m³ 195 l/m³ 190 l/m³ 185 l/m³ 180 l/m³ 

60 a 80 225 l/m³ 200 l/m³ 195 l/m³ 190 l/m³ 185 l/m³ 

80 a 100 230 l/m³ 205 l/m³  200 l/m³ 200 l/m³ 190 l/m³ 
Fonte: Autor (2017) adaptada Assunção (2002) apud Rodrigues (1998). 

Com abatimento de 80 ± 100 mm e dimensão máxima do agregado graúdo na peneira 

de malha #19,0mm, tem-se uma estimativa de água (Ca) de 205 l/m³, este valor é referencial e 

pode ser ajustado. 

 

3.2.3 Estimativa do consumo de cimento (Cc) 

 

Determinados a relação água/cimento e a estimativa de água por metro cúbico de 

concreto, determina-se o consumo de cimento para confecção do concreto foi definido através 

da equação: 

 

Cc=Ca ÷ a/c ......................................................................................................................................................................................... (1) 

Onde: 

Cc= consumo de cimento 

Ca= consumo de água 

a/c= relação água/cimento. 

 

Cc= 310,606 kg/m³ 

Obtém-se um consumo de cimento de 310,606kg/m³. 

 

3.2.4 Determinação do consumo de agregados 

 

O método da ABCP permite que a mistura tenha o menor número de vazios possíveis, 

diante disso determina-se uma proporcionalidade adequada entre os agregados graúdos e 

miúdos.  
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a) Agregado graúdo 

A tabela 5, apresenta valores de módulo de finura do agregado miúdo em relação ao 

diâmetro máximo do agregado graúdo, determinando assim o volume compactado a seco do 

agregado graúdo. Através do ensaio de granulometria do agregado miúdo determinou-se o 

módulo de finura igual a 1,89, considerando-se arredondamento empregou o valor de 2,0 na 

tabela abaixo. 

Tabela 6 – Volume compactado seco 

Módulo de finura do agregado 

miúdo 

Dimensão máxima característica do agregado graúdo Dmc 

(mm) 

9,5 19,0 25,0 32,0 38,0 

1,8 0,645 0,770 0,795 0,820 0,845 

2,0 0,625 0,750 0,775 0,800 0,825 

2,2 0,605 0,730 0,755 0,780 0,805 

2,4 0,585 0,710 0,735 0,760 0,785 

2,6 0,565 0,690 0,715 0,740 0,765 

2,8 0,545 0,670 0,695 0,720 0,745 

3,0 0,525 0,650 0,675 0,700 0,725 

3,2 0,505 0,630 0,655 0,680 0,705 

3,4 0,485 0,610 0,635 0,660 0,685 

3,6 0,465 0,590 0,615 0,640 0,665 

Fonte: Autor (2017) adaptada Assunção (2002) apud Rodrigues (1998). 

De acordo com a tabela temos volume compactado a seco de agregado graúdo (Vb) de 0,750. 

Cb=Vb*MU .......................................................................................................................................................................................... (2) 

Onde: 

Cb= Consumo de agregado graúdo. 

Vb= Volume compactado seco de agregado graúdo. 

MU= Massa unitária compactada do agregado graúdo. 

 

A estimativa do consumo de agregado graúdo foi de 1.125 kg por metro cúbico. 

Assunção (2002) apud Rodrigues (1998) propõe a proporcionalidade entre agregados de 

dimensões diferentes para possibilitar o menor número de vazios, esta condição dá-se quando 

há mistura de dois tipos de agregado graúdo, no artigo utiliza-se somente uma dimensão de 

agregado graúdo. 
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b) Agregado miúdo 

Determinados os consumos de água, cimento e agregado graúdo, estimamos o 

consumo de agregado miúdo, sendo assim para 1 metro cúbico de concreto calculamos o 

volume através da equação 3. 

Vm= 1-(Cc/γc + Cb/ γb + Ca/ γa) ........................................................................................................................................ (3) 

Onde: 

Vm= Volume de agregado miúdo. 

γc = massa especifica do cimento. 

γb = massa especifica do agregado graúdo. 

γa = massa especifica da água. 

 

Vm= 0,288m³ volume de agregado miúdo. 

logo, através da equação 4, multiplicando o seu volume pela sua massa específica, temos o 

consumo de agregado miúdo, ou seja, de areia. 

Cm= γm *Vm ...................................................................................................................................................................................... (4) 

Onde: 

γm = massa especifica do agregado miúdo. 

 

A estimativa do consumo de agregado graúdo foi de 760,32 kg por metro cúbico de 

agregado miúdo. 

Com os dados obtidos temos o seguinte traço convencional: 

Cc/Cc : Cm/Cc : Cb/Cc : Ca/Cc = 1 : 2,45 : 3,62 : 0,66 para 1m³ de concreto. ................... ............ (5) 

 

Para confecção de 12 corpos de prova cilíndricos foi necessário 5,85kg cimento, 

14,33kg agregado miúdo, 21,18kg de agregado graúdo e 3,86kg de água, este traço foi 

utilizado para o concreto convencional para o concreto com agregado reciclado alterou-se a 

quantidade de agregado graúdo devido as massas especificas serem diferentes, sendo assim, 

calculando novamente na equação 2 temos Cb= 672,75 kg/m³ - massa de agregado graúdo 

reciclado por m³. 

Temos o seguinte traço para o concreto com agregado reciclado: 

Cc/Cc : Cm/Cc : Cb/Cc : Ca/Cc = 1 : 2,45 : 2,17 : 0,66 para 1m³ de concreto. ..................... ......... (6) 

Então para confecção de 12 corpos de provas cilíndricos foi necessário 5,85kg 

cimento, 14,33kg agregado miúdo, 12,69kg de agregado reciclado e 3,86kg de água porém, o 
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agregado reciclado devido ser mais poroso tende a absorver maior quantidade de água, então 

foi necessário a correção do traço para 7,89kg de cimento, 14,33kg de agregado miúdo, 

12,69kg de agregado graúdo e 5,21kg de água, após correção do traço ainda acrescentou-se 

1300ml de água. De acordo com Assunção (2002) apud Rodrigues (1998) em casos onde a 

quantidade de água for insuficiente para o abatimento especificado, deve-se aumentar a 

quantidade de água e cimento, porém mantendo sempre a relação água/cimento e o teor de 

argamassa, e diminuir a relação agregado total do traço. 

 

3.3 SLUMP TEST 

 

Através da realização do ensaio para o concreto convencional e o concreto com 

agregado reciclado obteve-se abatimento de 100mm e 90mm sucessivamente, conforme 

determinado o abatimento escolhido foi de 80 ± 100mm. 

 

3.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

O ensaio foi realizado de acordo com a ABNT NBR 5739/ 2007, após passagem por 

retifica os corpos cilíndricos dentro das idades especificadas, Foto 4b, foram submetidos a 

ensaio de resistência à compressão, Foto 4a, os resultados estão na tabela a seguir: 

Tabela 7 – Resultados de ensaio de resistência à compressão 

Resistência à compressão (Mpa) 

 
Traço convencional Traço com agregado reciclado 

7 DIAS 

CP 01 13,62 11,05 

CP 02 11,71 13,09 

CP 03 13,14 12,25 

14 DIAS 

CP 01 16,89 14,24 

CP 02 16,37 15,56 

CP 03 17,06 15,75 

28 DIAS 

CP 01 16,21 16,43 

CP 02 17,53 17,94 

CP 03 18,10 16,98 

Fonte: Autor (2017) 
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Foto 4 – Caracterização da amostra. 

 

                                                                                                    

a) Corpo de prova sujeito a ensaio de 

resistência a compressão. 

b) Corpo de prova com agregado reciclado 

aos 14 dias após ensaio de resistência a 

compressão. 
Fonte: Autor 2017. 

 

Para cálculo da densidade utilizamos as medidas dos corpos de prova e sua massa e 

realizamos o seguinte cálculo para sua densidade D=massa/volume, conforme tabela 8 e 9, 

convencional e com agregado reciclado. 

Tabela 8 – Resultados cálculo da densidade concreto convencional. 

Densidade concreto 

convencional 

Altura 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 
Massa (g) 

Volume 

(mm³) 

Densidade 

(Kg/m³) 

7 DIAS 

CP 01 196,18 99,34 3722,80 1520522,75 2448,368 

CP 02 193,73 99,91 3655,00 1518814,30 2406,482 

CP 03 197,44 98,88 3782,30 1516149,19 2494,675 

14 DIAS 

CP 01 197,99 98,61 3734,20 1512080,99 2469,577 

CP 02 197,21 99,94 3747,20 1547025,62 2422,196 

CP 03 196,4 99,87 3738,50 1538514,04 2429,942 

28 DIAS 

CP 01 198,45 100,05 3707,20 1560181,67 2376,134 

CP 02 198,8 99,00 3785,70 1530300,26 2473,828 

CP 03 197,00 98,55 3731,30 1502689,89 2483,081 

Fonte: Autor (2017) 
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Tabela 9 – Resultados cálculo da densidade concreto com agregado reciclado. 

Densidade concreto com 

agregado reciclado 

Altura 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 
Massa (g) 

Volume 

(mm³) 

Densidade 

(Kg/m³) 

7 DIAS 

CP 01 197,92 100,17 3301,08 1559749,70 2116,416 

CP 02 197,64 99,47 3233,20 1535850,57 2105,153 

CP 03 195,93 99,71 3229,40 1529918,35 2110,832 

14 DIAS 

CP 01 195,35 99,89 3214,00 1530901,76 2099,416 

CP 02 198,1 99,18 3241,60 1530462,05 2118,053 

CP 03 199,05 99,03 3260,20 1533153,44 2126,467 

28 DIAS 

CP 01 198,15 99,35 3283,30 1536100,75 2137,425 

CP 02 199,70 98,95 3325,00 1535675,81 2165,171 

CP 03 200,08 99,25 3325,60 1547941,67 2148,401 

Fonte: Autor (2017) 

Comparando as tabelas pode-se verificar que tanto a resistência quanto a densidade 

variam de um corpo de prova a outro. A resistência do concreto depende da sua dosagem e da 

proporção dos materiais que nele constituem e principalmente a relação água/cimento. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo trata-se da reutilização e reciclagem de materiais provindos de obras, 

com intuito de minimizar os impactos causados, visto que a construção civil é uma das 

maiores geradoras de resíduos. Entretanto, conforme os resultados apresentados, conclui-se 

que os concretos chegaram próximos a resistência desejada de 20 MPa, conforme 

apresentado, houve utilização de materiais fora do padrão estabelecido, a granulometria 

adotada era de brita 1, ou seja, granulometria entre as peneiras #9,5mm e #19,0mm, porém o 

material apresentava granulometria descontínua, e o agregado miúdo estava em exposição e 

apresentava presença de matéria orgânica, que mesmo peneirado pode-se apresentar vestígios 

e alterar sua função quando utilizado. Desta forma, para resultados satisfatórios deve-se 

realizar todos os ensaios prescritos e a realização de uma nova dosagem, pois utilizou-se a 

mesma para ambos os concretos, e o agregado reciclado apresenta resistência mais baixa que 

a brita. Conforme visto, a resistência do concreto tem muita influência com a proporção de 

seus materiais e principalmente com a relação água/cimento, e para total aceitação do 

agregado reciclado na utilização de concretos não estruturais, deve-se efetivar todos os 

ensaios dispostos na ABNT NBR 15116/2004. 
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