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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da indústria da construção civil é notório, no que tange obras 

de edificações e infraestruturas, nos quais estão atrelados à dinâmica do 

crescimento populacional e econômico do país. Nesse sentido, pode-se deduzir o 

alto índice do volume residual de concreto, conseguinte de construção e demolição, 

devido a arquitetura característica do Brasil em utilizar o concreto armado em 

predominância, se comparado a outros materiais estruturais. 

Essa expansão da indústria da construção civil causa impactos positivos 

como, suscitar empregos e desenvolvimento social. Entretanto, existem fatores 

negativos, dentre eles, estão os impactos ambientais, tais como, utilização de 

recursos naturais não renováveis, produção de Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD), que acarreta a deposição irregular, extensas áreas de aterros, 

elevado consumo de energia, aumento da emissão de gás carbônico (CORDEIRO, 

2013). 

A utilização de recursos naturais encontra-se cada vez mais escassa em 

virtude da demanda de produção das estruturas de concreto. Essa escassez, tem 

por consequência a aquisição de materiais cada vez mais distantes do local para 

utilização, e como consequência, custos mais elevados para a produção, transporte, 

comercialização e o custo final da obra (CORRIJO, 2005).  

O Brasil encontra-se ainda carente no que se refere ao gerenciamento de 

resíduos. Foram coletados 123.241 t/dia de RCD pelos municípios no Brasil, o que 

corresponde a cerca de 45 milhões de toneladas em 2017, com uma diminuição de 

0,1% em relação ao ano anterior, apresentando índices estáveis e bastante 

consideráveis (ABRELPE, 2018). O volume demasiado de produção de resíduos da 

construção civil advém, principalmente, desta má gestão residual, das perdas de 

material por falta de qualidade do mesmo, bem como inaptidão da execução de 

serviços, inclusive as demolições por reformas e manutenções estruturais.  

De acordo com a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA (2002), o concreto é um dos resíduos de construção civil, no tocante a 

construções, reformas, reparos e demolições. E para efeito dessa mesma resolução, 

atribui-se a classificação do concreto como um resíduo reutilizável ou reciclável, ou 

seja, resíduos da Classe A. Desta forma, surge a possibilidade do uso de agregado 

reciclado oriundo de resíduos de concreto. 



  
 

Pesquisadores vêm desenvolvendo formas para mitigar situações aludidas, e 

a reciclagem é uma delas. Exemplo a isto é o agregado reciclado de concreto 

(ARC), provenientes de resíduos da construção e demolição, tais como, fragmentos 

de concretos oriundos de pilares, vigas e corpos de prova, blocos de concreto e pré-

moldados. Contudo, esses estudos ainda são limitados, pois existem divergências 

entre autores, referente as propriedades que cada material coletado dispõe 

(CORRIJO).  

No que se refere à aplicabilidade dos ARC na produção de concreto, a 

normatização brasileira NBR 15116:2004 somente permite a utilização no preparo 

do concreto sem função estrutural. Segundo Cordeiro (2013), a saturação do 

concreto produzido com agregado reciclado é superior ao concreto produzido com o 

agregado natural, podendo suscitar danos ao concreto, nos quais tangem as 

propriedades mecânicas e durabilidade. Para Campos (2018), além do teor de 

umidade, vale salientar que o teor de pulverulentos e a contaminação por metais 

pesados também são influentes nas propriedades do concreto. Assim sendo, 

necessário propor alternativas para agregar essas informações e aplica-las de 

maneira adequada.  

Deste modo, esse estudo busca viabilizar a análise de agregado reciclado de 

concreto como alternativa para produção de concreto para fins estruturais, de tal 

forma que esse conhecimento tecnológico em reutilização possa trazer benefícios 

como, redução de recursos naturais não renováveis, redução de áreas de aterro, 

minimização do volume de resíduos, entre outros.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Os impactos ambientais imputados à indústria da construção civil advêm da 

quantidade de produção, do desperdício e destinação irregular de RCD, bem como o 

excesso de utilização de recursos naturais não renováveis gerando escassez do 

mesmo. Portanto faz-se essencial a reciclagem desses resíduos a fim de mitigar a 

quebra do equilíbrio ecológico. Desta forma, o ARC estrutural é o objeto de estudo 

deste trabalho, utilizando-o como alternativa para reduzir os impactos gerados pela 

aplicação do concreto e promover o desenvolvimento sustentável. 

 



  
 

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo principal consiste em beneficiamento e ensaios de agregados 

reciclados de concreto, oriundos de resíduos de construção e demolição, tais como, 

fragmentos de concreto advindos de pilares, vigas, corpos de prova, blocos de 

concreto, pré-moldados, visando alcançar a resistência mecânica e reológica 

necessária para fins estruturais.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Estudo de agregados reciclados proveniente de resíduos de fábricas de 

pré-moldados e usinas de concreto, bem como resíduos de construção 

e demolição; 

b) Verificação da composição granulométrica do agregado reciclado, com 

o propósito de adequação às propriedades requeridas pelo concreto 

para fins estruturais; 

c) Possibilidade de desempenho hábil de uso de ARC para concepção do 

concreto com função estrutural, mediante a estudos de resistência a 

compressão e módulo de elasticidade; 

d) Comparação de amostras de ARC com concreto convencional, em 

análise de resistência mecânica. 

 

4. MÉTODOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

4.1. MÉTODOS 

O processamento do RCD, com finalidade de utilização em agregado graúdo 

reciclado, consiste basicamente em britagem, peneiramento e descontaminação. A 

relevância da composição granulométrica é direcionada ao resultado do agregado 

reciclado, visto que é necessário obter estabilidade dimensional, baixa solubilidade 

em água, resistência à abrasão, entre outros (CORRIJO, 2005). 

Corrijo (2005) também expõe que o processo de britagem, na condição do 

material advindo da demolição, constitui-se da fragmentação de resíduos, mediante 

a técnicas convencionais, como por exemplo, britagem por mandíbula ou britagem 



  
 

por impacto, cuja função é reduzir as partículas por meio da ação mecânica. E caso 

os fragmentos não atinjam as dimensões necessárias, serão levados às centrais de 

reciclagem para a etapa seguinte, que consiste na trituração.  

O peneiramento visa homogeneizar as dimensões granulométricas do 

material, e para efeito desse estudo, a ABNT NBR 7211:2005 define a composição 

granulométrica do agregado graúdo final (convencional) para utilização no concreto, 

como grãos que passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam 

retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm, reduzindo o teor de materiais 

pulverulentos nos agregados, o produto do processamento pode ser visto na figura 

1. 

 

Figura 1. Agregado Graúdo Oriundo da Britagem de RCD 

O RCD é composto por grande variabilidade de materiais, tais como matéria 

orgânica, gesso, cerâmica, plástico, tinta, argamassa, metais pesados, nos quais 

apresentam características contaminantes ao produto que se quer obter. Desta 

forma, a seleção do resíduo faz-se necessária, uma vez que materiais 

contaminantes podem alterar as propriedades do produto e prejudicar a reciclagem, 

em razão da elevada porosidade e teor de umidade. 

Portanto, dispor por fundamento teórico os requisitos expostos na ABNT NBR 

15116:2004 para controle de qualidade do agregado reciclado e da ABNT NBR 

7211:2005 para agregados convencionais. 

Para a composição do concreto estrutural a partir do agregado reciclado, usa-

se como referência a ABNT NBR 12655:2015, na qual estabelece o preparo e o 

controle do concreto, tendo em vista os requisitos básicos para escolha e medidas 

dos materiais componentes. 



  
 

As classes de resistência do concreto para fins estruturais utilizadas segundo 

a ABNT NBR 8953:2015 vão de C20 até C100, correspondestes a resistência 

característica à compressão (   ) de 20 Mpa até 100 MPa, pertencentes aos grupos I 

e II. Para este estudo serão dosados concretos apenas para o grupo I. 

As determinações referentes a     são cometidas em fundamentos com os 

procedimentos para modelagem e cura dos corpos de prova especificados na ABNT 

NBR 5738:2015, e ensaios de compressão na ABNT NBR 5739:2018, no qual a 

máquina para os ensaios dos corpos de provas a compressão será utilizado de 

acordo com a figura 2.  

 

Figura 2. Prensa hidráulica. 

Ademais, para obter qualidade do concreto, é essencial a determinação da 

consistência pelo abatimento do tronco de cone, denominado de slamp test do 

concreto, demonstrado na figura 3, conforme as especificações da NBR NM 

67:1998. 



  
 

 

Figura 3. Slamp test do concreto. 

 

Os ensaios laboratoriais serão realizados no Centro Universitário ICESP 

Campus Águas Claras-DF e em parceria com o Laboratório de Tecnologia do 

Concreto do IFB Campus Samambaia-DF. 

 

4.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

As seleções dos materiais componentes do concreto devem satisfazer os 

requisitos impostos na ABNT NBR 12655:2015. Contudo, quanto à aceitação e 

rejeição do lote de agregado graúdo reciclado a ABNT NBR 15116:2004 estabelece 

o cumprimento de todas as prescrições. Vale ressaltar a preocupação de 

contaminantes por substâncias ou materiais prejudiciais ao produto adquirido, no ato 

da seleção do material a ser reciclado.  

A tabela 1 demonstra a relação de materiais componentes e aparelhagem 

necessária, baseando-se nas normas aludidas como auxílio para os ensaios. 

Tabela 1 – Materiais Componentes do Concreto e Aparelhagem Auxiliar para os Ensaios. 

MATERIAIS 
COMPONENTES  

Cimento Portland tipo CPII-E32 

Agregado graúdo (material natural)  

Agregado Graúdo Reciclado 

Agregado Miúdo  

Água  

APARELHAGEM 

Balança de precisão 

Betoneira de 240 L 

Carrinho de mão 

Colher de pedreiro 



  
 

Concha metálica seção U 

Elementos de aplicação de carga 

Estufa 

Moldes cilíndricos (de dimensões Φ 100 x 200 mm) 

Molde metálico troco-cônico (de altura 300 mm, diâmetro 
superior de 100 mm e diâmetro inferior de 200 mm) com 
complemento tronco-cônico de enchimento 

Placa metálica (de dimensões 500 x 500 x 3 mm); 

Prensa hidráulica 

Régua metálica graduada 

 

 

 

5. INVESTIMENTO E CONTRAPARTIDA 

Os investimentos necessários para análise da composição concreto produzido 

a partir do agregado graúdo reciclado do concreto estrutural estão demonstrados na 

Tabela 2, conforme os custos de fornecedores do Distrito Federal. 

Tabela 2 – Medição de custos para Análise da Composição do Concreto  

Item Material Unid. Qtd. Unitário Custos 

1 Cimento Portland tipo CPII-E32 Kg 50,00 R$0,39 R$19,50 

2 Areia Lavada Média Kg 18,00 R$0,18 R$3,24 

3 Brita nº 1 Kg 18,00 R$0,22 R$3,96 

4 Brita nº 0 Kg 18,00 R$0,22 R$3,96 

5 Agregado Graúdo Reciclado Kg       -              -    R$0,00 

Custo Total R$30,66 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados conforme os ensaios dos corpos de prova 

cilíndricos, para a determinação da resistência à compressão aos 7, 14, 21 e 28 

dias, conforme determina a NBR 5739/2018, de modo que seja necessário um valor 

de resistência mínima para o uso do concreto reciclado em construção de estruturas.  

 

7. CRONOGRAMA 



  
 

ATIVIDADES 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase 1 – Levantamentos, pesquisas 
de campos informações. 

            

Levantamento bibliográfico e de 
laboratórios para uso de CP. 

            

Contato com estabelecimentos que 
utilizando a tecnologia para 
informações técnicas. 

            

Levantamento de técnicas 
laboratoriais 

            

Organização e explanação dos 
resultados da primeira fase. 
 

            

Levantamento de dados de interesse 
nas bases disponíveis. 

            

Fase 2 – Levantamentos experi-
mentais. 

            

Levantamento das informações 
experimentais (medições). 

            

Análise dos resultados              

Documentação geral de projetos e 
conclusão da pesquisa. 

            

Disseminação dos resultados obtidos 
ao término do projeto (publicações 
diversas, eventos, etc.) Relatório de 
encerramento. 
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