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RESUMO 
 
Os Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCD) ou entulho como são 
popularmente chamados são todos materiais provenientes de construções, 
reformas, reparos, demolições e escavação de terrenos. Esses resíduos após 
passarem pelo processo de caracterização tecnológica e beneficiamento irão possuir 
diferentes granulometrias, cada granulometria tem utilidade dentro da construção 
civil, em geral os produtos gerados após a cominuição são utilizados como sub-
bases e concretos não estruturais de acordo com as normas vigentes. O intuito 
deste estudo foi utilizar a fração reciclada fina até 4,8 mm, em substituição à fração 
fina do agregado natural na produção de concreto, levando em consideração as 
características físicas, químicas e mecânicas das amostras utilizadas para 
confecção dos corpos de prova com diferentes frações de RCD. As propriedades 
químicas é o fator condicionante da afinidade entre o agregado e o ligante, podendo 
acontecer à degradação precoce das estruturas. As propriedades físicas e 
mecânicas são importantes por que além de avaliar o desempenho a resistência 
mecânica, também analisa o desempenho do concreto com RCD. Os ensaios de 
compressão e módulos de elasticidade de um agregado não são fácies de serem 
mensurados pelo fato de não se poder ensaiar as partículas isoladamente. Foram 
produzidos corpos de provas com frações de 10%, 20%, 30%, 50% e 100% de RCD. 
Como resultado dos ensaios mecânicos realizados nesses corpos de provas foi 
observado que as frações com até 30% de agregado reciclado obtiveram boa 
resistência à compressão variando de 33 MPa à 46 MPa com módulos de 
elasticidade variando de 24,96 GPa à 31,54 GPa, mas o mesmo resultado não foi 
possível para as frações que possuíam acima de 50% de agregado reciclado no 
traço do concreto que obtiveram resistência a compressão variando de 10,8 MPa à 
15 MPa com módulos de elasticidade variando de 11,82 GPa à 14,45 GPa. De 
acordo com os resultados dos ensaios os RCD com até 4,8 mm podem ser inseridos 
ao traço do concreto em substituição ao agregado natural dependendo da fração 
adicionada ao traço do concreto. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: agregados; ensaios; concreto. 
 

 

ABSTRACT 
 
Civil Construction Waste and Demolitions (CDW) or rubble as they are popularly 
called are all building materials, renovations, repairs, demolitions and excavation of 
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land. These residues after passing through the process of technological 
characterization and beneficiation will have different granulometries, each 
granulometry has utility within the civil construction, in general the products 
generated after the cominuation process are used as sub-bases and non-structural 
concretes according to the current norms. The purpose of this study was to use the 
fine recycled fraction up to 4.8 mm, replacing the fine fraction of the natural 
aggregate in the concrete production, taking into account the physical, chemical and 
mechanical characteristics of the samples used to make the specimens with different 
fractions. The chemical properties are the conditioning factor of the affinity between 
the aggregate and the binder, which can happen to the early degradation of the 
structures. The physical and mechanical properties are important because in addition 
to evaluating the performance of mechanical resistance, it also analyzes the 
performance of concrete with CDW. The compression tests and modulus of elasticity 
of an aggregate are not easy to measure because the particles cannot be tested 
alone. Test bodies were produced with fractions of 10%, 20%, 30%, 50% and 100% 
CDW. As a result of the mechanical tests performed in these test bodies it was 
observed that fractions with up to 30% recycled aggregate obtained good 
compressive strength ranging from 33 MPa to 46 MPa with modulus of elasticity 
varying from 24.96 GPa to 31.54 GPa, But the same result was not possible for 
fractions that had above 50% recycled aggregate in the concrete trait that obtained 
compressive strength ranging from 10.8 MPa to 15 MPa with modulus of elasticity 
varying from 11.82 GPa to 14, 45 Gpa. According to the results of the tests the 
CDWs with up to 4.8 mm can be inserted to the concrete trace in substitution to the 
natural aggregate depending on the fraction added to the concrete trace. 
 
KEYWORDS: Aggregates; mechanical tests; concrete. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país rico em recursos naturais, que ao longo dos anos 
acompanhou o crescimento desordenado nos seus grandes centros e cidades. Em 
função desse vetor, o setor de construção civil se destaca com o uso extremamente 
intensivo de recursos naturais, embora o tema reciclagem de resíduos sólidos esteja 
em ênfase atualmente, a reciclagem seletiva desses materiais no Brasil ainda é 
incipiente e complicada em diversos aspectos, seja pela falta de informação, seja 
pelo receio em utilizá-los.   

Cerca de 90% dos RCD possuem potencial de reciclagem e podem ser 
aplicados em diversas áreas na construção civil. De forma geral, entulho é todo 
material proveniente de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil e os resultantes da preparação e escavação de terrenos. Esse 
material gerado após triagem pode ser beneficiado e possuirá granulometrias 
diferenciadas. Cada granulometria tem função dentro da construção civil, então os 
produtos gerados após a cominuição podem ser utilizados, em geral como sub-
bases e concretos não estruturais, de acordo com as normas vigentes para a 
utilização destes materiais. Esse estudo analisou o comportamento dos agregados 
reciclados de granulometria fina 4,8 mm > 150 µ, que foram submetidos à 
caracterização tecnológica, antes da fabricação dos corpos de prova e realização 
dos ensaios mecânicos para avaliação do comportamento desses agregados em 
frações diferenciadas no traço do concreto. As variações foram de 10%, 20%, 30%, 
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50% e 100% de agregado fino reciclado em substituição à areia natural no traço 
original do concreto com cimento de alta resistência inicial.   
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O material foi coletado após o processo de cominuição primaria realizado na 
empresa privada Help Engenharia. O RCDs foram submetidos à caracterização 
tecnológica e em seguida acrescentado a um traço de concreto pré-definido.Utilizou-
se o mesmo traço para a produção de todos os corpos de provas utilizados neste 
estudo, sofrendo alterações somente na porcentagem de agregado fino, que foi 
substituída por frações de agregado fino reciclado. 
 

Tabela 1. Experimentos e frações granulométricas 

Material % Referência 10% 20% 30% 50% 100% 

Agregado Graúdo Kg/m³ 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

AREIA Kg/m³ 15,06 14,75 12,05 10,54 7,53 0,00 

RCD Kg/m³ 0,00 1,51 3,01 4,52 7,53 15,06 

Cimento Kg/m³ 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

Água Kg/m³ 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Superplastificante g 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

 
 
2.1. Processo de fabricação dos corpos de prova para ensaios mecânicos  
 
 Primeiro foi definido qual porcentagem de agregado reciclado seria inserida ao traço 
do concreto para produção, em seguida foi separado e pesado todo material de 
acordo com valores do traço pré-determinados e expostos na tabela 1, e então os 
materiais foram colocados em um misturador de concreto.                                                     
  
2.3. Ensaio de resistência à compressão axial  
 
 A resistência à compressão é a propriedade mais avaliada para verificar a qualidade 
do concreto, devido a esforços que resultam em tensões de compressão que o 
concreto está exposto. Para Silva (2014) é importante realizar ensaios mecânicos 
porque os valores obtidos nos ensaios de ruptura dos corpos-de-prova valiam seu 
desempenho não somente em termos mecânicos, avaliam também a durabilidade do 
concreto. Souza (2013) observou que Cabral (2007) concluiu que concretos com 
agregados naturais superam concretos em até 45% os concretos com agregados 
reciclados em resistência a compressão. Para Carrijo (2005) a análise de resistência 
à compressão em concretos com frações de RCD pode ser definida levando em 
consideração a aplicação e medição de forças, avaliando o comportamento do 
concreto durante o processo. 
 
2.4. Ensaio do módulo de elasticidade 
 
O módulo determina a relação entre a tensão aplicada e deformação elástica 
corrida, que deixa de existir se a tensão no concreto for eliminada. Para o módulo de 
elasticidade é preciso saber, segundo Chiaverini (1986), que depende das forças 
Inter atômicas e embora possa variar com o tipo de ligação atômica, não é sensível 
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a modificações estruturais. O módulo de elasticidade pode ser definido pelo máximo 
de carga que pode suportar sem apresentar deformação elástica, levando em 
consideração que a temperatura pode influenciar na determinação dele. A lei de 
Hooke determina a relação entre tensão e deformação e é utilizada somente na fase 
linear. Pra Tanaka el al (2010) o módulo de elasticidade é uma expressão que 
determina a rigidez e quanto maior o módulo de elasticidade mais rígido o material.  

De acordo com a NBR 8522/2008, o resultado é utilizado para: caracterizar a 
deformabilidade do concreto no cálculo de pavimento e de estruturas, na 
determinação da idade de retirada de escoamento e pode até ser indicado na 
especificação do material. Para determinar o módulo de elasticidade foi utilizado 
como equipamento o conjunto de LVDT HBM 1- WI/5mm – T, para determinar a 
deformação do concreto.   
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Neste modulo serão discutidos os resultados dos ensaios mecânicos realizados nos 
corpo de prova com frações de concreto reciclado fino. Avaliação a resistência a 
compressão e módulos de elasticidade de acordo com a fração de concreto presente 
no traço do concreto. 
 
3.1. Ensaios de resistência à compressão 
 
Ensaios de compressão e módulos de elasticidade de um agregado não são fáceis 
de serem mensurados em razão da dificuldade em ensaiar as partículas 
isoladamente. (Tenório, 2007; Neville, 1997; Metha; Monteiro, 1994). Nematzadeh et 
al (2012) avaliou que o ensaio de compressão é uma das propriedades mecânicas 
mais importantes na caracterização da qualidade do concreto, ainda segundo ele 
propriedades como a impermeabilidade, módulos de elasticidade e resistência a 
agentes atmosféricos estão direta e indiretamente relacionadas a resistência a 
compressão. Neste estudo primeiros ensaios de compressão e módulos de 
elasticidade foram realizados nos corpos de prova com 100% e 50% de agregado 
reciclado fino e 100% de agregado natural, que sérvio como corpo de prova de 
referência. Na segunda sequência de ensaios de compressão e módulos de 
elasticidade foram ensaiados corpos de provas com frações de 10%, 20% e 30% de 
agregados reciclados, sendo repetidos os ensaios para fim de estabelecer os 
resultados finais. Observando a tabela 2, podemos avaliar o comportamento dos 
corpos de provas com agregados reciclados. Os corpos com porcentagem de 10%, 
20% e 30% apresentaram comportamento satisfatório, com elevado índice de 
resistência à compressão levando em consideração o material de referência. 
Entretanto os corpos de prova com 100% e 50% de agregados reciclados 
apresentaram baixo valor de resistência à compressão. Cabral (2010) conclui que as 
propriedades mecânicas do concreto são mais afetadas pela presença de frações de 
agregado reciclado graúdo do que pelas frações de agregado reciclado miúdo, 
conclusão esta que pode justificar o desempenho satisfatório dos concretos com até 
30% de RCD ensaiados nesta pesquisa, ao contrario do que concluiu Behnood et al 
(2015) que avaliou que concretos com agregados reciclados deveriam ter resistência 
a compressão até 25% menor quando comparado ao concreto com agregados 
naturais. Este desempenho inferior foi observado somente nos traços com frações a 
partir de 50% de RCD.  
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Tabela 2. Resultados dos ensaios mecânicos 

Amostras Força (KN) Tensão 
 (MPa) 

Deformação Máxima 
(µɛ) 

Módulos de Elasticidade (GPa) 

CP 10% 363,03 46,22 ± 0,53 2699,60 31,54 
CP 20% 328,94 41,88 ± 1,9 1996,86 29,31 
CP 30% 262,86 33,47 ± 0,85 3290,64 24,96 
CP 50% 123,12 15,69 ± 2,7 2144,43 14,45 

CP 100% 84,8 10,8 ± 0,82 4173,78 11,82 
Referência 276,21 37,46 ± 4,5 3265,1 29,64 

 
Cabral (2010) conclui que as propriedades mecânicas do concreto são mais 
afetadas pela presença de frações de agregado reciclado graúdo do que pelas 
frações de agregado reciclado miúdo, conclusão esta que pode justificar o 
desempenho satisfatório dos concretos com até 30% de RCD ensaiados nesta 
pesquisa, ao contrario do que concluiu Behnood et al (2015) que avaliou que 
concretos com agregados reciclados deveriam ter resistência a compressão até 25% 
menor quando comparado ao concreto com agregados naturais. Este desempenho 
inferior foi observado somente nos traços com frações a partir de 50% de RCD. Em 
contra partida Pepe et al (2016) avalia que o uso limitado do agregado reciclado no 
concreto estrutural tem consequências insignificantes em aspectos tecnológicos, 
esta observação da credibilidade aos resultados de resistência a compressão 
superiores ao do concreto com agregado natural que foram apresentados pelo 
concreto com traço de 10% de RCD e de acordo com os resultados obtidos em sua 
pesquisa Cabral et al (2009) determinou que a substituição do agregado miúdo 
natural pelo agregado miúdo reciclado resulta em um acréscimo da resistência a 
compressão dos concretos produzidos, o mesmo resultado não foi observado com a 
substituição da fração natural grossa pela fração reciclada grossa. As curvas 
relacionadas aos ensaios de compressão podem ser observadas na figura 2.   
 

 
Figura 1. Resultados dos ensaios de compressão dos corpos de prova. 

 
 
3.2. Ensaios de módulos de elasticidade 
 
Módulos de elasticidade é uma expressão que determina a rigidez e quanto maior o 
módulo de elasticidade mais rígido o material (Tanaka et al, 2010). Nematzadeh et al 
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(2012) define os módulos de elasticidade como uma das propriedades elásticas mais 
importantes do concreto do ponto de vista da concepção e do comportamento de 
estruturas e está frequentemente expressa em termos da resistência a compressão. 
Para Liu et al (2014) além de ser importante do ponto de vista da concepção e 
comportamento de estruturas, o módulo de elasticidade é o parâmetro determinado 
pela avaliação estrutural e adaptação de estruturas, utilizado também para estimar 
desvios de estruturas e para calcular deformação e tração em analises sísmicas. 
Behnood et al (2015) cita que concretos com frações de RCD devem ter módulos de 
elasticidade reduzido em ate 45% se comparado com concreto com agregados 
naturais, o autor credita que essas consequências se devem ao fato do agregado 
reciclado possuir um teor alto de absorção de água, menor densidade além de 
possuir a presença de argamassa residual nas superfícies das partículas. 
Observando os gráficos podemos concluir que Behnood et al (2015), está correto 
quando diz que os módulos de elasticidade do concreto com RCD se reduz 
bruscamente se comparado com o concreto com agregados naturais. Entretanto os 
corpos-de-prova deste estudo com até 10% de RCD apresentaram módulos de 
elasticidade superiores aos apresentados pelos corpos-de-prova de referência e os 
corpos-de-prova com 20% de RCD apresentaram módulos de elasticidade muito 
próximos aos dos corpos-de-prova de referência o que nos faz concluir que a 
presença de ate 20% de RCD, não altera de forma significante propriedades 
mecânicas importantes como o módulo de elasticidade e resistência a compressão. 
Embora os corpos-de-prova com 30% de RCD tenham apresentado um módulo de 
elasticidade menor em relação aos corpos-de-prova de referência a diferença entre 
as médias não foram discrepante, o que nos leva a concluir que a presença de até 
30% de RCD influencia, mas não reduz drasticamente nem os módulos de 
elasticidade nem a resistência a compressão do concreto. Araújo et al (2016) 
comprava em seu estudo que o módulo de elasticidade foi influenciado pela 
substituição do agregado natural pelo agregado reciclado bruto, apresentando 
redução média de 6% a 12% em relação ao traço de referência. A média de redução 
do módulo de elasticidade apresentado neste trabalho foi superior as 12% em 
relação aos CP-50 e CP-100, como apresentado nas figuras 2. 
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Figura 2. Gráfico da média do módulo de elasticidade. 

 
 

4. Conclusões 

Reciclar resíduos da construção civil é essencial, seja pelo ajuste nos custos 
da obra geral para as grandes empresas, ou seja, para a preservação do meio 
ambiente. O fato é que não é mais possível coexistir com esses resíduos e não 
tomar providências reais para minimizar os seus impactos. 

Este trabalho analisou o comportamento do concreto com frações de 10%, 
20%, 30%, 50% e 100% de agregados reciclados finos. As frações de 10%, 20% e 
30% apresentaram comportamento satisfatório, levando em consideração o concreto 
de referência, essas frações de agregados reciclados apresentaram alta resistência 
à compressão, rompendo-se com deformidade padrão e não demonstraram ruptura 
brusca, após atingirem o ponto máximo, continuou-se o processo de compressão e 
eles se distenderam sem se romper, ou seja, após a fissura a ruptura não foi brusca, 
apresentando características de material dúctil. 

Para os concretos que continham frações de 50% e 100% de resíduos 
reciclados, o comportamento foi distante das outras frações e do concreto de 
referência, significando que o alto teor de argila e materiais friáveis alterou o 
comportamento do concreto quando este possuía altas frações de RCD. Os 
resultados levam à conclusão que os concretos com frações baixas de RCD podem 
ser utilizados com função estrutural levando em consideração que a resistência a 
compressão é uma das características mais importantes no concreto e que 
normalmente o concreto costuma ter resistência a partir de 15 MPa para fundações 
e 20 MPa, 30 MPa, 35 MPa, 40 MPa, 50 MPa para concreto estruturais. 
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