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Resumo
O uso de agregados graúdos reciclados de concreto (AGRC) em concreto com fins 
estruturais ainda não está difundido. Além disso, ainda não existem normalizações que 
auxiliem na sua caracterização dos AGRC e no seu emprego em concretos. Nesse 
sentido este artigo tem como objetivo analisar a influência da ordem das misturas dos 
materiais em concretos que utilizem AGRC em substituição total ao agregado natural. 
Os parâmetros fixos adotados nessa pesquisa foram: tipo de misturador (betoneira de 
eixo vertical), tempo de mistura, composição granulométrica, relação água/cimento e 
traço. As variáveis de resposta são composição granulométrica no término da mistura, 
medição do abatimento e resistência à compressão aos 28 dias. O traço A segue a 
ordem tradicional de mistura de concretos convencionais. Já o traço B, alterou-se a 
ordem inicial. Conclui-se que a ordem das misturas não influencia significativamente 
no desempenho mecânico de concretos que utilizam agregado graúdo reciclado. 
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Abstract
The use of recycled coarse aggregate concrete (RCAC) in concrete for structural 
purposes is not widespread yet. In addition, there are not commonalities that aid in the 
characterization of RCAC and its use in concrete. In this sense, this article aims to
analyze the influence of the order of mixtures of materials in concrete using RCAC in 
total replacement of natural aggregate. The fixed parameters adopted in this study 
were: type of mixer (mixer vertical axis), mixing time, particle size, ration water/ 
cement and stroke. The response variables are particle size distribution at the end of 
mixing, measuring slump and compressive strength at 28 days. The trace A follows the 
order traditional blend of conventional concrete. Since the trace B, changed the initial 
order. It follows that the order of mixtures significantly not influence the performance 
of concrete using recycled coarse aggregate.
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1. INTRODUÇÃO
A construção civil vem através dos anos, principalmente no Brasil, vivendo um período de 
ascensão tanto em volume de serviços quanto em inovação tecnológica. Paralelo, a esse 
crescimento, estão os problemas ambientais. Este setor consume um volume grande de recursos 
naturais, e ainda é um dos maiores geradores de resíduo. Estima-se que a cada ano sejam 
gerados cerca de 68,5 milhões de resíduos de construção civil no Brasil (ANGULO, 2005). 
Apesar das políticas nacionais propostas pelo governo, a realidade atual ainda é um volume 
grande de resíduos de construção, e uma escassez de áreas para o descarte. 

Uma solução para esse problema ambiental seria a incorporação desses resíduos, na cadeia 
produtiva dos materiais de construção. O setor da construção civil tem potencial, por isso que 
esta prática, muitas vezes sustentável, tem sido incentivada. Um exemplo disso são as escoras 
de alto forno, resíduos da fabricação do ferro gusa, que hoje é um subproduto utilizado na 
fabricação de cimento Portland.

O resíduo utilizado nessa pesquisa é o de concreto, um dos compostos dos resíduos de 
construção e demolição (RCD). O uso de RCD na construção civil começou na Europa após a 
segunda guerra mundial, devido ao alto número de prédios e construções destruídas. Em termos 
de aplicação, o agregado reciclado de construção e demolição tem potencial de uso em 
concretos, argamassas, elementos pré-moldados de concretos, pavimentação, entre outras.
Contudo, esse material, ainda não é comercializado no Brasil, por ser um material muito 
variável.

A variabilidade do agregado reciclados de resíduo de construção e demolição está associada a
vasta gama de materiais que o compõe, trata-se de um resíduo heterogêneo. Além disso, faltam 
parâmetros de controle de variabilidade, o que dificulta sua utilização. Acredita-se que através 
da parametrização seja possível, produzir concretos com um desempenho satisfatório. 

Sendo assim, esse trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais ampla, visa contribuir para a 
análise dos parâmetros que regem a variabilidade do concreto produzido com agregado 
reciclado de concreto. O foco desse estudo será a análise da influência da ordem de misturas dos 
materiais para produção de concreto com agregados reciclados, em betoneira de eixo vertical. 
Acredita-se que a ordem usual para concreto convencional (brita, água, cimento, água, areia e 
água) não seja adequada para concretos que utilizem agregados graúdos reciclados de concreto 
(AGRC).

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Este programa tem como objetivo avaliar a influência da ordem de mistura de AGRC no 
desempenho mecânico de concreto com este produzido. A maioria dos ensaios foi desenvolvida
no laboratório do Núcleo Orientado para Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

2.1. Seleção dos materiais
O cimento utilizado nesta pesquisa foi o cimento Portland CPV ARI, a escolha por este 
material, deu-se por este ser o mais puro disponível no mercado, a fim de eliminar possíveis 
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influências causadas pelas adições. As características físicas e mecânicas estão disponíveis na 
tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização física e mecânica do cimento CPV ARI.

ResultadosCaracterísticas Avaliadas Fabricante* NORIE
Exigência da NBR 5736 (ABNT, 

1991)
Massa específica (cm³) 3,11 3,09 -
Expansão à quente (mm) 0,00 - ≤ 5,0
Finura Blaine (cm²/g) 4401 ≥ 3000
Resíduo peneira 200mm (%) 0,10 - ≤ 6,0
Resíduo peneira 350mm (%) 1,02 - -
Tempo de pega (h:m) Início 02:20 - ≥ 1,0
Tempo de pega (h:m) Fim 03:07 - ≤ 10,0
Resistência à compressão (1 dia) MPa 27,6 21,20 ≥ 14,0
Resistência à compressão (3 dias) MPa 40,4 31,27 ≥ 24,0
Resistência à compressão (7 dias) MPa 46,0 40,16 ≥ 34,0
Resistência à compressão (28 dias) MPa 55,3 46,06 -
*Dados fornecidos pelo fabricante
** Atribui-se aos agentes de ruídos variação entre os valores obtidos nos ensaios.

Com relação ao agregado miúdo utilizou-se areia natural de origem quartzosa, disponível na 
região metropolitana do município de Porto Alegre (RS). As características físicas e mecânicas 
estão disponíveis na Tabela 2.

Tabela 2 – Caracterização do agregado miúdo natural.
AMOSTRAS NBR 7211 (ABNT, 2009)

Retida Acumulada (% em massa)
Limites Inferiores Limites Superiores

Abertura 
das 
peneiras 
(mm)

Massa 
Retida (%)

Massa Retida 
Acumulada (%) Zona Util. Zona Ótima Zona Util. Zona Ótima

4,75 1 1 0 0 5 10
2,36 4 5 0 10 20 25
1,18 11 16 5 20 30 50
0,6 19 35 15 35 55 70
0,3 34 69 50 65 85 95
0,15 26 95 85 90 95 100
<0,15 5 100 100 100 100 100
Módulo de Finura 2,21 1,55 – 2,20                2,20                  2,9-3,5               2,9
Dimensão Máxima (mm) 2,36
Massa Específica (g/cm³) 2,62
Massa Unitária (g/cm³) 1,57

O agregado reciclado utilizado na pesquisa foi beneficiado em laboratório e provém de 
concretos com resistência mecânica aos 28 dias superior a 30 MPa. Para o beneficiamento 
utilizou-se um britador do tipo mandíbula, e a separação das frações desejadas foi realizada por 
meio de peneirador mecânico. As frações utilizadas foram  as passante na peneira de #25 mm e 
as retidas nas peneiras #19,0 # 12,5, #9,5 e #6,3 mm, a proporção utilizada em cada peneira foi 
de 25%. Após o beneficiamento, efetuou-se a produção dos concretos, o agregado graúdo 
reciclado foi utilizado em substituição total ao agregado graúdo natural.

2.2. Produção do Concreto

Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa, que tem por objetivo avaliar os parâmetros 
que regem a variabilidade dos concretos produzidos com agregados reciclados. Para atender às 
necessidades do projeto, foram desenvolvidos experimentalmente curvas de dosagens, para cada 
tipo de material. E foi através dessas curvas que se chegou ao traço disponível na tabela 3. Este 
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proporcionamento é adequado para a produção de concreto com fck superior a 30 Mpa. O traço 
utilizado foi calculado em massa, e a relação água/cimento foi mantida fixa.

Tabela 3 – Consumo unitário e total dos materiais.
Traço unitário (massa) Quantidade de materiais (kg)α a/c

m a p
Cc (m³) Ca (m³)

c a p Água TOTAL
56% 0,61 4,71 2,20 2,51 370,91 222,55 7,96 17,49 20,00 4,90

2.3. Análise da influência da ordem de misturas em concretos com AGRC

Para análise da influência da ordem de mistura em concretos com AGRC utilizou-se 
preliminarmente uma betoneira de eixo vertical, uma vez que toda a pesquisa estava sendo 
desenvolvida nesta betoneira.

As frações granulométricas que compunham o AGRC foram, # 19.0, #12,5, #9,5 e # 6,3 mm, a 
proporção de resíduo em cada fração foi de 25% de materiais. Essa distribuição granulométrica 
ficou sendo a granulometria de referência para avaliação da influência da betoneira.

A ordem de mistura de um concreto convencional é: brita, água, cimento, água, areia e o 
restante da água. O tempo que essa mistura levou para alcançar a consistência desejada foi de 3
minutos e 22 segundos. Esse tempo foi mantido fixo, para as demais misturas.

Figura 1: Ordem tradicional de mistura de concreto convencional com AGRC (Ordem A)

A nova ordem de mistura proposta consiste em: areia, cimento, água, agregado e o restante da 
água. Ou seja, produzia-se na betoneira uma argamassa e sobre esta colocava o AGRC, 
conforme mostra a figura 2. Propôs-se uma nova ordem com o objetivo de minimizar o desgaste 
do agregado, provocado pela abrasão dos grãos durante a mistura. Para as duas situações de 
mistura avaliaram-se composição granulométrica e resistência à compressão.

Figura 2: Nova ordem de mistura de concreto convencional com AGRC (Ordem B)

3. RESULTADOS
A seguir têm-se os gráficos com a alteração da distribuição granulométrica pela mistura dos 
materiais. Percebe-se que a alteração granulométrica é uma variável inerente do processo, o fato 
do AGRC ser composto por dois materiais um resistente que é a brita natural e outro mais frágil 
que é a argamassa impede que se mantenha fixo a distribuição granulométrica. 

Para situação A, que seguiu a ordem de mistura tradicional, foram feitas três betonadas, 
percebe-se que para cada betonada obteve-se uma curva granulométrica com diferente 
distribuição. Em verde, está à distribuição inicial, tida como referência. O desgaste do AGRC é 
nítido na figura 4, porém esse desgaste não assumiu um comportamento padrão, a cada 
betonada, teve-se uma curva diferente figura 3.

BRITA CIMENTO AREIA

BRITACIMENTOAREIA
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Figura 3: Curvas granulométricas do AGRC para a ordem A (Mistura na ordem tradicional)
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Figura 4: Distribuição granulométrica do AGRC para a ordem A (Mistura na ordem tradicional)

Já para situação B, que propõe uma nova ordem de mistura, na qual o AGRC é colocado sobre a 
argamassa. A ideia é amortecer a queda dos AGRC e minimizar a quebra. Percebe-se que a 
alteração granulométrica persistiu (figura 6), pois colocar sobre argamassa não impediu as 
quebras, porém para diferentes betonadas teve-se uma tendência de quebra similar, uniforme, 
como mostra as figuras 5. Em virtude de problemas de ensaios, descartou-se uma das betonadas. 
Para a análise utilizou-se as respostas obtidas por duas betonadas.
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Figura 5: Curvas granulométricas do AGRC para a ordem B (Mistura na ordem inversa)
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Figura 6: Distribuição granulométrica do AGRC para a ordem B (Mistura na ordem inversa)

Em termos de resistência a compressão os resultados de resistência obtido pela ordem de 
mistura A foi de 38,07 MPa e para ordem de mistura B foi de 37,68 MPa, o coeficiente de 
variação obtido foi de 3% para as duas situações, assim como o desvio padrão que foi de 1,21 
para a situação A e 1,20 para situação B. Avaliando a influência da ordem da mistura em termos 
de desempenho mecânico, percebe-se que a mesma não tem influência significativa sobre a 
resistência à compressão.

5 CONCLUSÃO
Com os resultados dessa pesquisa conclui-se que a ordem da mistura não tem influência 
significativa no desempenho mecânico dos concretos, para as duas ordens de misturas 
analisadas. Com relação aos parâmetros de controle observa-se que a composição 
granulométrica é um parâmetro de difícil controle, uma vez que o desgaste do grão, que provoca 
alterações nas distribuição granulométrica é um fator inerente do processo, e difícil de se evitar. 
Em se tratando de ordem das misturas em função da distribuição granulométrica percebe-se que 
a ordem tradicional das misturas, não é adequada para esse tipo de agregado, uma fez que para 
cada mistura tem-se uma curva de distribuição diferente. Com relação à ordem B apresentada, o 
que se teve foi um padrão de comportamento, que permite traçar uma tendência, porém só com 
estes resultados, não é possível dizer se esta é a ordem adequada, precisaria de mais estudos. 
Não foi possível avaliar a influência da ordem de mistura no abatimento do concreto.
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