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Resumo
A preocupação com o meio ambiente e a escassez de recursos naturais tem levado o setor da 
construção civil a buscar alternativas mais ecoeficientes para suprir a grande demanda de 
matéria-prima. A reciclagem de resíduos de construção e demolição tem se mostrado uma 
boa alternativa para reduzir o impacto causado pelo consumo desordenado de recursos 
naturais e diminuir os problemas relacionados à disposição final de grandes volumes de 
resíduos. Esta pesquisa foi desenvolvida junto a uma empresa de pré-fabricados em concreto, 
analisando-se a viabilidade técnica de uso do ARC na produção de concretos plásticos em 
escala laboratorial. Dentre os diversos resíduos de concreto gerados na empresa, foram 
definidos dois tipos para emprego como agregado graúdo reciclado, um oriundo de peças 
submetidas à cura convencional (RCC) e outras submetidas à cura térmica a vapor (RCT). 
Os ARCs foram empregados no teor de 50% em substituição ao agregado graúdo natural, em 
três novas matrizes de concreto, sendo um deles o empregado na empresa para a produção 
dos painéis. Os concretos foram submetidos a ensaios de resistência à compressão e tração. 
Os dados indicaram que os concretos confeccionados com RCC apresentam acréscimo nas 
propriedades de resistência à compressão e à tração, enquanto os confeccionados com RCT 
decréscimo nas resistências ao comparar-se à referência. Estas diferenças devem-se 
principalmente às características da microestrutura e absorção de água dos ARCs que, por 
sua vez, foram influenciadas pelo tipo de cura ao qual o concreto que gerou o resíduo foi 
submetido. 
Palavras-chave: Agregado reciclado de concreto; Resíduo de cura convencional; Resíduo de 
cura térmica; Propriedades mecânicas.

Abstract
Concern for the environment and the scarcity of natural resources has led the construction 
industry to seek more eco-efficient alternatives to meet the high demand for raw materials. 
The recycling of construction and demolition waste has proved a good alternative to reduce 
the impact caused by the consumption of natural resources and disorderly reduce the 
problems related to disposal of large volumes of waste. This research was developed with a 
company of prefabricated concrete, analyzing the technical feasibility of using the ARC in the 
production of plastic concrete in laboratory scale. Among several concrete waste generated 
by the company, two types were defined for use as recycled coarse aggregate, a native of 
pieces submitted to conventional cure (RCC) and others subjected to thermal with water 
vapor cure (RCT). The ARCs were employed in the content of 50% in replacement of natural 
coarse aggregate in three new arrays of concrete, one of the employee in the company for the 
production of panels. The concretes were tested for compressive strength and traction. The 
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data indicated that the concrete made with RCC have increased in the properties of 
compressive strength and tensile strength, while made with RCT decrease in resistance when 
comparing the reference. These differences are due mainly to the characteristics of the 
microstructure and water absorption of ARCs which, in turn, were influenced by the kind of 
which the curing concrete that generated the residue was subjected.
Keywords: Recycled concrete coarse aggregate; Waste convectional cure; Waste thermal 
cure; Mechanical properties.

1. INTRODUÇÃO
No modelo produtivo atual, os resíduos sempre são gerados seja na produção de bens de 
consumo duráveis (edifícios, pontes e estradas) ou não duráveis (embalagens descartáveis). 
Em tal modelo, a produção quase sempre utiliza matérias-primas não renováveis de origem 
natural, o que, até recentemente, não apresentava problemas em razão da abundância de 
recursos naturais e menor quantidade de pessoas incorporadas à sociedade de consumo 
(JOHN, 2000).
Inserida neste contexto encontra-se a indústria da construção civil que é certamente, a maior 
consumidora de recursos naturais de qualquer economia e uma grande geradora de resíduos. 
Para a mitigação dos seus impactos é necessário o desenvolvimento de técnicas de reciclagem 
que combinem desenvolvimento técnico com proteção ao meio ambiente. 

Os resíduos de concreto ocupam papel fundamental neste processo, pois apresentam geração 
considerável na indústria da construção civil e possuem um dos maiores potenciais de 
utilização como agregado reciclado, devido ao conhecimento de suas propriedades básicas 
(resistência à compressão, idade, etc), à maior homogeneidade e ao seu menor grau de 
contaminação por outros materiais, quando comparados com outros resíduos da construção 
civil (Butller, 2003). Os principais geradores de resíduos de concreto são as indústrias de pré-
fabricados, as usinas de concreto pré-misturado e as demolições de construções e pavimentos 
rodoviários (Tabsh & Abdelfatah, 2009). A geração de resíduo de concreto em uma indústria 
de pré-fabricados pode ocorrer devido ao rejeito de elementos construtivos no procedimento 
de controle de qualidade, no final de linha de produção e como sobras de concreto fresco ao 
final do ciclo. O foco deste trabalho são os resíduos da produção de concreto pré-fabricado e 
sua reinserção no mesmo processo.
A idéia de reciclagem de resíduos de concreto como agregado reciclado não é nova. Este 
método de reciclagem que utiliza concreto de demolição, segundo Hansen (1992), teve seu 
marco inicial na segunda Guerra Mundial. Os resíduos de concreto reciclados como agregado 
podem ser utilizados para a produção de novas misturas de concretos, em substituição ao 
agregado natural, ou para uma utilização onde o produto tem desempenho inferior a primeira, 
sub-bases e bases de rodovias.
Alguns dos problemas associados ao emprego de ARC em novos concretos são a sua maior 
absorção de água e a sua menor massa específica em comparação ao agregado natural. Outro 
aspecto a ser ressaltado no emprego do agregado reciclado de concreto em novos concretos é 
a influência da resistência do concreto que o originou e a quantidade na qual será empregado. 
No estudo de Werle et al. (2011) foram empregados teores variando de 25 a 100% em 
substituição ao agregado natural e os concretos que geraram os ARCs apresentavam 18, 37 e 
50 MPa. Os autores concluem que um teor de até 50% de ARC não altera significativamente a 
profundidade carbonatada dos concretos, e que os concretos, com agregados reciclados 
oriundos de concretos de 37 e 50 MPa não apresentaram diferenças significativas em relação 
aos concretos com agregados naturais para resistência à compressão, enquanto que os 
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concretos com ARCs oriundos de concretos de 18 MPa apresentaram uma queda significativa 
de resistência à compressão em relação aos demais. Os autores investigaram o desempenho 
em relação à durabilidade e às propriedades mecânicas, e as tendências gerais de 
comportamento observadas pelos autores indicam que um teor de 30% ARC graúdo não 
exerce efeito negativo significativo sobre as propriedades mecânicas e de durabilidade 
enfocadas.
O presente trabalho tem por objetivo investigar as propriedades de resistência à compressão 
axial e tração por compressão diametral de novas matrizes de concreto produzidas com ARC.
O trabalho foi desenvolvido em parceria com uma indústria de pré-fabricados em concreto de 
Porto Alegre/RS e em laboratório visando, posteriormente, o emprego do ARC em painéis 
pré-fabricados de concreto. Desta forma, muitos parâmetros adotados no estudo e 
apresentados na sequência são justificados pela prática corrente na referida indústria.

2. MATERIAIS
Os materiais utilizados na pesquisa foram os mesmos empregados na produção de painéis pré-
fabricados em concreto produzidos pela empresa parceira. Inicialmente realizou-se 
diagnóstico na indústria de pré-fabricados, tendo como objetivo a quantificação dos resíduos, 
a classificação dos tipos de concreto que originam os resíduos e a verificação de 
potencialidade de reciclagem dos mesmos. 

2.1 Cimento
O cimento utilizado na pesquisa foi o cimento Portland tipo CP-V-ARI, conforme ABNT 
NBR 5733:1991, de massa específica 3150 kg/m3 e cinza volante em adição de 15% em 
relação à massa de cimento.

2.2 Agregados

2.1.1 Miúdo natural
O agregado miúdo utilizado foi areia de origem quartzosa, com características de massa 
unitária 1,53 kg/m³, massa específica 2,55 kg/m³, módulo de finura 2,73 e dimensão máxima 
característica 4.8 mm. O material foi seco em estufa a 100°C por período de 7 dias. 

2.2.2 Graúdo natural
O agregado graúdo natural (AGN) utilizado no experimento é de origem basáltica, tem como 
características massa unitária 1,57 kg/m3, massa específica 2,40 kg/m3, módulo de finura 7,50 
e dimensão máxima característica de 12,50mm.

2.2.3 Graúdo reciclado
Após a realização do diagnóstico da geração de resíduos no processo produtivo da indústria 
(Cavalheiro, 2011), foi observado que os resíduos gerados continuamente e em maior 
quantidade pela empresa são os de concreto seco e submetidos à cura convencional ao ar 
(RCC), utilizado na confecção de lajes alveolares e também os resíduos de concreto 
submetidos à cura térmica a vapor de água (RCT), utilizado na produção de estacas. As 
figuras 1 e 2 apresentam a caracterização granulomética e a absorção de água destes concretos 
em comparação com o agregado graúdo natural (AGN) na composição utilizada 
(40%b0/60%b1).
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Figura 1 - Curva da Distribuição Granulométrica comparativa entre o RCT, RCC e AGN (40%b0 e 60%b1).
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Figura 2 - Absorção de água do RCT, RCC e AGN.

As características dos agregados reciclados utilizados são apresentadas na tabela 1 em 
comparação ao agregado graúdo natural (AGN).

Tabela 1: Características dos agregados reciclados de concreto (ARCs)

Tipo de 
Agregado

Absorção de Água 
Total (%)

Absorção de Água 
para os 10 min (%)

Massa Específica 
(g/cm3)

Massa Unitária 
(g/cm3)

AGN 3,46 2,18 2,4 1,57
RCC 10,47 5,63 2,33 1,07
RCT 10,93 8,37 2,37 1,16

Onde: AGN=Agregado graúdo natural; RCC=Resíduo cura convencional; RCT=Resíduos cura térmica.

3. MÉTODOS

3.1 Produção dos concretos
Definiu-se um teor ótimo de argamassa (α) de 55% para dosagem dos concretos, tendo como 
base o teor empregado pela indústria de pré-fabricados na produção de painéis, e a 
substituição de 50% em volume de agregado graúdo natural pelo reciclado de concreto RCC e 
RCT. O teor de substituição utilizado foi baseado nos estudos das autoras Werle (2010) e 
Troian (2010)
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Foi utilizada água de compensação para a confecção dos corpos de prova com substituição de 
agregado graúdo natural pelo RCC e RCT, sendo a quantidade utilizada determinada de 
acordo com as equações 1 a 3:

 
[Eq. 1]

Onde: (%) Abs. H2O = Percentual de água absorvido pelo agregado reciclado de concreto;   mf
= Massa de amostra final (g) de agregado reciclado de concreto; mi = Massa de amostra 
inicial (g) de agregado reciclado de concreto.
A substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado de concreto, deu-se na porcentagem 
de 50% em volume, Equação 2, sendo o cálculo da água de compensação baseada na massa 
de agregado graúdo natural utilizada em cada mistura, conforme Equação 3.

 

[Eq. 2]

Onde: MARC = Massa de Agregado Reciclado de Concreto a ser utilizada (g); MAN = Massa de 
Agregado Natural inicialmente utilizada (g); μAN = Massa Específica do Agregado Natural 
(g/cm3); μARC = Massa Específica do Agregado Reciclado (g/cm3).

 
[Eq. 3]

Onde: AC = Água de Compensação.

As quantidades de materiais e traços empregados nas misturas são apresentadas na Tabela 2.
Os concretos foram nominados tendo como referência à característica da resistência e o 
agregado utilizado, sendo então: TI o nome do traço intermediário; TP do pobre e TR do rico.

Tabela 2: Quantidades de materiais e traços empregados nas misturas.

SIGLA Traço
(c:a:b) a/c

Teor de 
ARC 
(% )

Quantidades (Kg)
Aditivo 

(g)

Slump (mm)

Cim. Cinza
Vol. Areia Brita 

Nat. ARC Água Água de 
Comp. Inic. Ajus.

TP 1:2,78:3,10 0,58 0 6,461 0,969 17,987 20 0 4,478 0 29,7 110 205

TP-RCC 1:2,78:3,10 0,61 50 6,461 0,969 17,987 10 9,710 4,478 0,273 27,2 80 200
TP-RCT 1:2,78:3,10 0,62 50 6,461 0,969 17,987 10 9,880 4,478 0,413 17,2 120 215

TI 1:2,23:2,65 0,50 0 7,560 1,134 16,888 20 0 4,239 0 34,8 100 170
TI-RCC 1:2,23:2,65 0,52 50 7,560 1,134 16,888 10 9,710 4,239 0,273 13,6 25 170
TI-RCT 1:2,23:2,65 0,53 50 7,560 1,134 16,888 10 9,880 4,239 0,413 11,8 140 185

TR 1:1,68:2,20 0,42 0 9,109 1,366 15,339 20 0 4,429 0 32,4 80 190
TR-RCC 1:1,68:2,20 0,44 50 9,109 1,366 15,339 10 9,710 4,429 0,273 50,5 45 185
TR-RCT 1:1,68:2,20 0,45 50 9,109 1,366 15,339 10 9,880 4,429 0,413 50,2 40 180

1002.(%) ×
−

=
m

mimfOHAbs

AN
RCA

AN
ARC

MM µ
µ

×=

100
OAbsH(%) 2×= ARCMAC
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3.2 Confecção dos corpos de prova (CPs)
A confecção dos corpos de prova foi realizada em betoneira de eixo vertical, sendo 
inicialmente colocado o agregado graúdo, 1/3 da água utilizada no procedimento, o cimento, a
cinza volante e mais 1/3 da água necessária, finalizando com a areia e o restante da água. O 
procedimento transcorreu por período de 10 minutos, sendo realizada a medição do “slump” 
aos 18 min. e colocado o aditivo para ajuste do abatimento. Posteriormente a massa foi 
misturada por mais 2 min. e o novo “slump” medido. Nos traços confeccionados com ARC 
foi estabelecido que este material fosse colocado juntamente ao agregado graúdo natural na 
betoneira, sendo a seguir misturada 1/3 da água inicial do processo e adicionada à água de 
compensação referente à taxa de absorção de água deste agregado. A taxa de compensação de 
água utilizada foi referente aos 10 minutos de absorção dos ARCs. 

Os corpos de prova para os ensaios foram moldados em fôrmas cilíndricas (10cmx20cm), 
conforme ABNT NBR 5738:2003, sem e com 50% de teor de substituição de agregado 
graúdo natural pelo reciclado de concreto (ARC). Após a desmoldagem os corpos de prova 
foram enviados à câmara úmida para procedimento de cura até as idades de ensaio.

3.3 Resistência à compressão axial
Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados de acordo com a ABNT NBR 
5739:2003, em corpos de prova de dimensões 10x20cm, retirados da cura nas idades de 7, 28 
e 63 dias. Para cada idade foram ensaiados três corpos de prova de cada novo traço, sendo 
posteriormente realizado análise de variância (ANOVA).

3.4 Resistência à tração por compressão diametral
Os ensaios de resistência à tração foram executados de acordo com a ABNT NBR 7222:2011, 
em corpos de prova de dimensões 10x20cm na idade de 28 dias de cura, sendo ensaiados três 
corpos de prova para cada novo traço.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Resistência à compressão axial
Os resultados médios obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial (MPa) para as 
idades de cura de 7, 28 e 63 dias são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Médias de resistência à compressão axial.

Resistência (MPa)Traço do Concreto Tipo de ARC
7 dias 28 dias 63 dias

AGN 17,9 26,6 31,1
RCC 24,7 28,8 32,3Traço Pobre

(a/c 0,6) RCT 20,1 23,9 25,6
AGN 21,0 29,1 37,4
RCC 31,4 35,1 43,7Traço Intermediário

(a/c 0,49) RCT 21,5 30,4 28,2
AGN 28,1 45,6 44,3
RCC 31,8 44,9 48,7Traço Rico

(a/c 0,42) RCT 25,9 31,2 38,3

Onde: a/c=relação água aglomerante (cimento+cinza volante); AGN= agregado graúdo natural; RCC=resíduo de cura 
convencional; RCT = resíduo de cura térmica.
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As médias são apresentadas na Figura 4, sendo possível verificar como os concretos se 
comportam em relação a cada um dos fatores analisados. Conforme esperado, de um modo 
geral, à medida em que aumenta a idade dos concretos, aumenta a resistência à compressão, 
assim como na medida em que a relação água aglomerante aumenta, a resistência à 
compressão diminui. Os concretos com RCC apresentam o melhor desempenho para todas as 
idades e relações água aglomerante.
Figura 4 – Valores encontrados para as três novas matrizes de concreto com os dois tipos de resíduos utilizados.

Ao compararem-se os valores médios encontrados para a resistência à compressão axial das 
amostras confeccionadas com RCC ao concreto referência, pode-se observar que, em média, 
obteve-se um aumento de 27% para os 7 dias, de 4% para os 28 dias e 9,5% para os 63 dias. 

Algumas justificativas para o comportamento observado pelo concreto confeccionado com 
RCC foram enumeradas por Butller (2007), que em sua pesquisa obteve resultados 
semelhantes, verificando que: a) pode existir grande quantidade de partículas de cimento não-
hidratadas aderidas à superfície do agregado, as quais devem estar hidratando-se na nova 
mistura com agregados reciclados; b) apesar das maiores relações água/cimento para os 
concretos reciclados, pode estar ocorrendo à migração da água do agregado para a pasta logo 
após seu endurecimento; nestas condições, a água presente no interior do agregado promoverá 
uma “cura interna” na zona de transição melhorando suas propriedades.

Já para os concretos confeccionados com RCT, ao comparar-se aos concretos de referência, 
observou-se uma diminuição média da resistência de 3% para a idade de 7 dias e 15% tanto 
para os 28 como para os 63 dias. Explicação para a influência da cura térmica na 
microestrutura do concreto foi proposta por Silva (2004), observando que uma hidratação 
inicial mais rápida aparentemente promove a formação de produtos de hidratação com 
estrutura mais pobre, provavelmente mais porosa, sendo que boa parte destes poros 
permanecerá não preenchido.
O fato dos concretos confeccionados com RCC e RCT não apresentarem o mesmo 
desempenho de resistência à compressão axial, pode ser creditada ao processo de cura ao qual 
o concreto que deu origem ao resíduo foi submetido. Os resultados encontrados podem ser 
corroborados pelo visualizado nos valores de absorção d água dos ARCs, principalmente se 
for analisada a absorção no tempo de 10 min., pois a mesma expressa o maior percentual de 
água absorvido no menor período de tempo, sendo tal taxa utilizada no cálculo da água de 
compensação para a confecção dos concretos.
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A análise de variância (ANOVA) dos resultados, apresentada na Tabela 5, indica que os 
fatores de controle, bem como as interações de primeira e segunda ordem, entre os fatores, 
são significativos para um nível de significância (α) de 5%, uma vez que o valor de ‘p’ para 
cada um destes fatores foi menor do que 0,05. Cabe observar que para fins de análise o tipo de 
agregado foi representado pela absorção de água do material. 

Tabela 5 – Análise de variância da resistência à compressão axial.

Fator SQ GL MQ Teste F valor p Significância
AC 1950,62 2 975,31 98,648 0,000000 S

ABS 969,68 2 484,84 49,039 0,000000 S
ID 1998,58 2 999,29 101,073 0,000000 S

AC*ABS 143,11 4 35,78 3,619 0,011012 S
AC*ABS 135,59 4 33,90 3,429 0,014358 S
ABS*ID 138,67 4 34,67 3,506 0,012878 S

AC*ABS*ID 172,76 8 21,60 2,184 0,043128 S

Onde: AC=Relação água aglomerante; ABS= Absorção de água do agregado; ID=Idade.

4.2 Resistência à tração por compressão diametral
Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à tração por compressão diametral para a 
idade de cura de 28 dias e são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Médias da resistência à tração por compressão diametral.

Traço do Concreto Tipo de Agregado Resistência (MPa)
AGN 8,6
RCC 9,2Traço Pobre

(a/c 0,6)
RCT 6,2
AGN 10,1
RCC 10,5Traço Intermediário

(a/c 0,49) RCT 8,4
AGN 12,7
RCC 12,9Traço Rico

(a/c 0,42) RCT 9,9
Onde: a/c=Relação água aglomerante (cimento+cinza volante); AGN= Agregado graúdo natural; RCC=Resíduo de cura 
convencional; RCT =Resíduo de cura térmica.

Ao compararem-se os valores médios encontrados para a resistência à tração por compressão 
diametral das amostras confeccionadas com RCC aos concretos referência, Figura 5, verifica-
se um aumento médio da resistência na ordem de 1,6 a 6,7%, repetindo o comportamento 
encontrado para a resistência à compressão. Sami e Abdelfatah (2009) verificaram, em duas 
misturas de concreto confeccionadas com agregado reciclado de concreto de alta resistência, 
valores de resistência à tração próximos aos do concreto de referência. 

Figura 5 – Efeito da variável agregado no comportamento de resistência à tração por compressão diametral.
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5. CONCLUSÃO
Foram realizadas as seguintes verificações a respeito do trabalho desenvolvido:

• O estudo verificou que o tipo de cura, ao qual o concreto que deu origem ao resíduo foi
submetido, influencia diretamente na resistência à compressão axial. De maneira geral, pode-
se dizer que os concretos confeccionados com RCC, cura convencional ao ar, apresentaram 
um acréscimo na resistência à compressão axial de até 50%. Já os concretos confeccionados 
com RCT, cura térmica com vapor d’água, apresentaram um decréscimo de até 32%, quando 
comparados à referência;

• Para a propriedade de resistência à tração os valores dos concretos confeccionados com 
RCC, cura convencional, não apresentaram aumento representativo, sendo até 6,7% 
superiores quando comparados à referência. Já os concretos confeccionados com RCT, cura 
térmica, com vapor d’água, apresentaram um decréscimo de até 30% quando comparados à 
referência;

• Foi verificado que o tipo de cura, ao qual o concreto que deu origem ao resíduo, foi 
submetido, afeta diretamente o comportamento das propriedades mecânicas das novas 
matrizes de concreto, existindo relação com a porosidade do ARC;
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